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1. Inledning  

Internet har på kort tid revolutionerat vår värld genom den snabba tillgången till infor -
mation och kommunikation som det möjliggör. Samtidigt väcker detta relativt nya 
medium frågor som inte alltid är lätta att hitta enkla svar på. Internet tillhandahåller 
både pålitligt och opålitligt material sida vid sida och det är viktigt att förhålla sig till 
och hantera detta, inte minst inom bibliotekarieyrket. Bibliotekarierna måste ta ställning 
till hur internet ska användas på biblioteket och vilka regler de vill tillämpa. Vi före-
ställer oss att detta kan leda till kompromisser mellan de personliga värderingarna och 
den praktiska verkligheten för bibliotekarierna. Internetfrågor har debatterats i olika 
bibliotekstidskrifter och då vi satte oss in i debatten som förts i Sverige och USA insåg 
vi att olika typer av begränsningar av internet på biblioteken var vanligare än vi först 
trott. Just hur internetanvändningen hanteras på svenska folkbibliotek var något vi fann 
intressant att fördjupa oss i.  
 
En grupp som ofta framstår som utlösande faktor för såväl satsningar som begräns -
ningar i samband med internetanvändning är barn och unga, därför ville vi inrikta oss på 
hur bibliotekarier ser på just denna grupp. David Buckingham diskuterar i sin bok After 
the death of childhood: Growing up in the age of electronic media olika sätt att se på 
barns och ungas medieanvändning. Han inleder med en kritisk genomgång av ett antal 
verk inom populärvetenskap och forskning där han identifierar två synsätt, varefter han 
lägger fram egna idéer. Det ena synsättet ser barn och unga som oförmögna att kunna 
hantera olämpligt eller grovt material de kan råka stöta på via internet och vill skydda 
dem via lagstiftning och regler för att på så vis minimera deras tillgång till potentiellt 
skadligt material. Det andra synsättet ser barnen som medfött tekniskt kompetenta utan 
behov av de vuxnas hjälp och menar att barn i större grad än vuxna har förutsättningar 
för att använda sig av de nya medierna på ett bra sätt och att de bör uppmuntras. 
Buckingham förespråkar ett tredje synsätt på barns och ungas medieanvändning som 
även tar hänsyn till deras kontext, där man genom dialog och kommunikation med barn 
och unga vill hjälpa dem utveckla ett kritiskt förhållningssätt till medier.1 Vi vill se hur 
svenska folkbibliotekarier uttrycker sin syn på barns och ungas internetanvändning, och 
har valt att utgå från Buckinghams beskrivningar av olika synsätt på barn och medier 
och använda dessa som vår teori. 

1.1 Relevans 

Ämnet internet och datorer på folkbibliotek i olika vinklingar har tidigare undersökts i 
ett antal magisteruppsatser, men vi tror att den snabba teknikutvecklingen och föränd-
ringar i samhällsklimatet gör att arbetet på bibliotek snabbt kan ändras och att ämnet 
därför är fortsatt intressant att studera. Vi anser att frågor som rör informationsfrihet och 
rättighet till information är lika aktuella nu som alltid, inte minst inom bibliotekarie-
praktiken, och hoppas att vår uppsats kan bidra till diskussion inom dessa ämnen. 
 
Efter att ha satt oss in i debatt och litteratur inom biblioteks- och informationsvetenskap 
rörande internetfilter på bibliotek har vi förstått det som att barn och ungdomar kan vara 
en viktig faktor vid beslut om olika regleringar av internet på folkbibliotek. Olika 

                                        
1 Buckingham, David 2000. After the death of childhood: Growing up in the age of electronic media  
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synsätt och idéer om barn och unga kan ge upphov till skilda typer av satsningar och 
regler, och de kan påverka hur bibliotekarierna bemöter dessa användare. Detta 
motiverade oss att göra en undersökning som fokuserar på hur bibliotekarier ser på just 
barn och ungdomar som internetanvändare. Vi vill försöka undvika en upprepning av 
tidigare forskning och istället ta utgångspunkt i det som redan kommit fram och på så 
sätt bidra med något nytt. Kanske kan vi väcka intresse och mana till eftertanke hos 
yrkesverksamma bibliotekarier kring hur de ser på barn och ungdomar och vilka 
konsekvenser detta kan få för bemötande och den service de väljer att rikta till dem.  

1.2 Problemformulering 

Vi vill undersöka vilka ställningstaganden och attityder bibliotekarier uttrycker 
angående barns och ungas användning av internet på folkbibliotek. Bibliotekariernas 
synsätt är vårt huvudsakliga intresseområde eftersom vi tror att deras förhållningssätt 
även kan få konsekvenser för användarna på biblioteket i form av till exempel vilka 
regler de väljer att ha eller hur de bemöter unga internetanvändare. Vi intresserar oss 
alltså inte att för hur barnen är, utan för hur de kan uppfattas och bemötas utifrån dessa 
uppfattningar. Vår ansats är kvalitativ då vi vill se hur det kan se ut, och vilka synsätt 
som kan finnas hos svenska folkbibliotekarier. Anledningen till att vi valde att under-
söka just folkbibliotekarier är att vi ser folkbibliotekets syfte som tätt förknippat med 
yttrande- och informationsfrihet, och som en institution som satsar på och vänder sig till 
barn och unga. För att komma åt bibliotekariernas åsikter har vi utfört nio kvalitativa 
telefonintervjuer med i huvudsak öppna frågor kring internet, barn och unga som 
användare, reglering och informationsfrihet.  

1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken syn på barns och ungas internetanvändning 
som kommer till uttryck hos bibliotekarierna. Vilka fördelar och möjligheter samt even-
tuella problem och faror ser bibliotekarierna med barns och ungas bruk av internet och 
hur vill de arbeta med att utveckla deras kunskaper. Vi vill också se hur bibliotekarierna 
förhåller sig till olika regleringar av tillgången till internet för barn och unga på biblio-
teken. Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter vill vi undersöka bibliotekariernas 
synsätt på barn och unga utifrån dessa frågeställningar: 
 

• Vilket/vilka synsätt på barn och unga uttrycker bibliotekarierna? 
• Vilka möjligheter respektive problem ser bibliotekarierna med barns och ungas 

internetanvändning? 
• Hur vill bibliotekarierna arbeta med att utveckla barns och ungas internet-

användning? 
• Hur ser bibliotekarierna på reglering och filtrering av internet för barn och unga? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Barn och unga 
Barn och unga definierar vi som alla under 18 år. Vi är medvetna om att det kan 
förekomma skillnader på hur man talar om barn och hur man talar om ungdomar men 
istället för att endast inrikta oss på en av dessa grupper kommer vi att förhålla oss till 
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eventuella åldersrelaterade skillnader i materialet. Vårt val att inte se på dessa grupper 
var för sig kan ha haft betydelse för uppsatsen, något som vi kommer att återkomma till 
i analys och diskussion. Begreppen är svårdefinierade och subjektiva och används inte 
heller konsekvent varken i litteraturen eller av våra informanter.  
 
Internetanvändning/-användare 
Med internetanvändning avser vi all användning av internet – olika typer av informa-
tionssökning, kommunikation och underhållning. Användningen av internet är en aktiv 
handling och det omnämns ofta som ett interaktivt medium, till skillnad från exempelvis 
TV där det talas om passiva mottagare eller tittare. Ordet användare är även det ord vi 
använder för biblioteksbesökare. Användarna är det alltså i dubbel bemärkelse, både av 
bibliotekets tjänster och av internet. 
 
Reglering 
Med reglering menar vi exempelvis filtrering av informationssökning på datorerna 
genom att hindra sökning på vissa ord eller spärra vissa webbsidor. En form av själv-
reglering kan vara de ordningsregler biblioteken använder som reglerar vad datorerna 
får och inte får användas till, men där det ändå är upp till användarna att följa dem.  
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2. Bakgrund  

Här vill vi först kort gå in på hur filter kan fungera rent tekniskt samt ge exempel på 
några vanliga filter och deras funktioner. Vi kommer därefter att lägga fram de juridiska 
aspekter som kan ha betydelse för utformandet av bibliotekens internetverksamhet. 
Slutligen ger vi exempel på hur debatten angående filtrering och reglering av internet på 
bibliotek har sett ut, för att ge en bild av vilka ståndpunkter som framkommit där. 

2.1 Filter 

För att ge en uppfattning om hur internetfilter fungerar vill vi här ge en kort presentation 
av några olika filter. Vår källa är en artikel i PC Magazine där de har testat filter och 
deras egenskaper. Artikeln riktar sig främst till privatpersoner, men det verkar som att 
bibliotek använder sig av samma slags filter, då vi har stött på de flesta av dem som 
nämns i artikeln i den forskning och debatt som rör bibliotekens filtrering av internet. 
Artikeln är publicerad i en kommersiell tidning och är mer en recension av de olika 
filtren än en diskussion kring huruvida de är önskvärda att använda. Dock ger denna 
information en grundläggande förklaring till hur filter kan fungera. Filtrens tekniska 
egenskaper och funktioner är inget vi kommer att återkomma till på detta ingående sätt, 
men vi menar att det är viktigt att känna till hur de fungerar och vilka konsekvenser 
användandet av filter på bibliotekens datorer kan få.  
 
I PC Magazine delas de utvalda filtren in i olika kategorier beroende på vilka huvud-
sakliga egenskaper de har. Kategorierna är dock inte definitiva eftersom produkterna 
ofta har flera olika funktioner. Vi har valt att referera några utmärkande drag hos 
filtersorterna och ge exempel på filter i varje kategori.  
 
Traditionella filterprogram – exempelvis CyberPatrol, Cybersitter och Net Nanny. Med 
CyberPatrol är det möjligt att blockera sidor med olämpligt innehåll, men inte att över -
vaka vilka sidor som besöks. De ämnen för webbsidor och sökord som kan blockeras är 
indelade i kategorier och det går att ställa in vad som inte ska vara tillgängligt. Det går 
dock inte att se exakt vad som ingår i de olika kategorierna men det går däremot att 
lägga till sidor man vill blockera. Opassande ord ersätts av tomrum och det är även 
möjligt att filtrera ord i chatt. Filtret är utrustat med en tidsspärr som kan användas för 
vissa program. Enligt tidningens test fungerar CyberPatrol bra då det blockerar de flesta 
olämpliga sidor, och bara ett fåtal sidor som borde varit tillgängliga stoppas av filtret. 
Cybersitter fungerar på ungefär samma sätt men kan utöver detta övervaka vad barnen 
gör på datorerna genom att spara all chatt, logga alla sidor som besökts och vilka sidor 
som blockerats. Det är ett starkare filter och släpper inte igenom något olämpligt men 
istället blockerar det onödigt många sidor.2 Net Nanny är det mest välkända filtret, även 
om denna tidning inte anser det vara det mest effektiva. Det blockerar hela webbsidor 
samt olämpliga ord som byts ut mot pundtecken, men i sammanhanget är det ändå ofta 
lätt att lista ut vad det ska stå. Filtret fungerar inte på alla sorters e-post, chatt och bilder. 
De fördelar som finns med Net Nanny är att det är det enda filter i denna artikel där 
listorna över blockerade ord och webbsidor är tillgängliga för användaren, och att det 

                                        
2 Munro, Jay, Rupely, Sebastian & Stam, Nick 2004. Filtering software. PC Magazine, vol. 23, nr 13, s. 
102-103.  
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finns alternativ för att övervaka all användning av datorn, bara vissa delar eller inte 
alls.3 Av de övriga traditionella filterprogrammen som tas upp i artikeln finns funktioner 
där det exempelvis är möjligt att begränsa hur mycket som får laddas ner varje dag, 
blockera alla webbsidor utom de som godkänts av administratören samt skydda privata 
uppgifter.4  
 
Webbläsare för barn – till exempel AOL och The Children’s Internet. Dessa ger olika 
möjligheter att bestämma vad som ska vara tillgängligt för barnen och erbjuder en 
barnanpassad miljö. AOL har tre olika varianter: AOL KOL för barn upp till 12 år 
erbjuder exempelvis pedagogiskt innehåll, interaktiva spel och tillgång till övervakade 
chattrum. AOL RED lägger tonvikten på underhållning och relationer och är till för barn 
som är 13-15 år. På webben filtreras våld, porr och annat olämpligt material. AOL RED 
plus är till för 16-17-åringar och blockerar bara våld och pornografiskt material. För alla 
varianter finns möjlighet att sätta tidsgränser för barnens användning och få rapporter 
om vilka sidor som besöks. The Children’s Internet  fungerar ungefär på samma sätt med 
anpassat innehåll för olika åldrar. Dock är det endast de i förväg godkända webbsidorna 
som är tillgängliga, och här finns heller ingen tidsbegränsning eller övervakning.5  
 
Övervakningsprogram – till exempel Spector Pro och eBlaster. Dessa program kan 
förutom blockeringsfunktionen även erbjuda övervakning och rapportering om vad 
barnen gör på datorn. Allt registreras och sparas: de program som används, webbsidor 
som besöks, all e-post och chatt som skickas och tas emot. En nackdel är dock att det i 
de flesta av dessa program inte går att göra olika inställningar för olika användare, alla 
som använder datorn går under samma regler. Med vissa av programmen går det att ta 
reda på vilka inloggningsnamn och lösenord som använts och de flesta övervaknings-
programmen kan även visa sparade skärmdumpar från utvalda tidpunkter.6  
 
Alla filter som testats av tidningen fungerar effektivt när det gäller att blockera de sidor 
barnen inte ska komma åt, även om en del undantag släpps igenom. Däremot verkar det 
vara ganska vanligt att sidor som bör vara tillgängliga också blockeras.7  
 
Begreppen filter och filtrering återkommer ofta i artiklar och debatt gällande internet, 
men mer sällan definierar författarna vad det är för filter de har i åtanke och hur dessa 
fungerar. Vi hoppas att ovanstående kan ge en överblick av hur filterprogram kan 
användas för att på olika sätt reglera och övervaka andras internetanvändning, inte minst 
då det gäller barn och unga.  

2.2 Internet och lagen 

För att ge en bild av vilka lagar som styr bibliotekens internetverksamhet och vilka 
rättigheter och skyldigheter de har kommer vi här att gå igenom relevant lagstiftning. 
Det finns några grundläggande lagar och riktlinjer som alla bibliotek bör följa, men de 
är mångtydiga. Även bland de juridiskt kunniga finns motsägande åsikter om hur 
lagarna ska tillämpas, och vi kommer att presentera två olika tolkningar. Vi tar även upp 

                                        
3 Munro, Rupely & Stam 2004, s. 106. 
4 Munro, Rupely & Stam 2004, s. 104-108. 
5 Munro, Rupely & Stam 2004, s. 104. 
6 Munro, Rupely & Stam 2004, s. 106-107. 
7 Munro, Rupely & Stam 2004, s. 102-108. 
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vad som betraktas som rent brottsligt på internet. Vi har valt ut de svenska lagar och 
internationella konventioner som vi anser är mest relevanta för vårt uppsatsämne då de 
kan påverka den praktiska verksamheten med internet på bibliotek. Utifrån dessa vill vi 
resonera kring huruvida filter kan vara önskvärda eller ens lagliga att använda på 
bibliotek. 
 
Frågan om när det kan vara befogat att begränsa yttrande- och informationsfriheten på 
internet är svår att ge svar på, och eftersom internet är en global företeelse kan det bli 
särskilt komplicerat at t lagstifta i enskilda länder. Våra grundläggande fri- och 
rättigheter när det gäller yttrande- och informationsfrihet finns beskrivna i den svenska 
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, men huvud-
delen av innehållet på internet omfattas inte av dessa enligt Justitiekanslern (JK), Göran 
Lambertz. I ett utlåtande menar JK att reglering av internet på bibliotek inte strider mot 
dessa grundlagar och han kan heller inte finna något i Bibliotekslagen som skulle tyda 
på att detta är olagligt.8 Internet och datorer nämns endast i en mening i Biblioteks-
lagens 2 §: ”Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare.”9 Vi förstår detta som att biblioteken ska tillhandahålla datorer och 
även internet, men på vilket sätt detta ska ske är inte fastställt utan upp till de enskilda 
biblioteken att avgöra. I 9 § går lagen in på att barn och ungdomar särskilt ska uppmärk-
sammas och att biblioteken förutom böcker ska erbjuda dem ”informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov”.10 Dock finns inget angivet om att biblioteken 
skulle ha en skyldighet att tillhandahålla internet utan begränsningar, enligt JK.11 
 
Susanna Broms, jurist på Kungliga Biblioteket, håller inte riktigt med JK. Hon hävdar 
visserligen att svensk grundlag inte förbjuder reglering av internet på bibliotek, men det 
kan istället strida mot konventioner, exempelvis FN:s internationella konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter.12 Hon säger att bibliotek enligt hennes upp-
fattning inte har rätt att begränsa informationstillgången på internet. Broms menar att 
trots att det är lagligt att filtrera bort exempelvis barnpornografi blir det problematiskt 
då filtren även kan hindra åtkomst till fullt legitim information, som biblioteket däremot 
inte har rätt att undanhålla. Broms egen åsikt är att det bästa är om ” … biblioteket har 
tydliga regler för hur de publika datorerna skall användas, kombinerat med en diskret 
övervakning av besökarna/användarna.”13 Hennes generella slutsats tyder dock på att 
det ändå är upp till de enskilda biblioteken att avgöra filterfrågan: ”Man skulle kunna 
säga att man gör fel, eller rätt, hur man än gör. Det bibliotek som vill filtrera infor-
mationen på Internet måste således överväga om andra, etiska och moraliska, hänsyn 
skall få ligga till grund för ett sådant beslut. Huruvida det kan anses lagligt eller inte, 
kan bara avgöras av domstol.”14 Broms nämner bland annat FN:s internationella 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som ofta återkommer i 
argumenten i debatten mot filter. De flesta hänvisar till artikel 19, där yttrande- och 
informationsfriheten avhandlas:  
  

 
                                        
8 Justitiekanslern 2003. Kan det strida mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen att ett bibliotek 
spärrar tillgången till vissa hemsidor?. 
9 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
10 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
11 Justitiekanslern 2003. 
12 Broms, Susanna 2003-05-08. Biblioteksrätt – censur. 
13 Broms 2003-05-08. 
14 Broms 2003-05-08. 
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1. Envar skall äga rätt till åsiktsfrihet utan ingripanden.  
2. Envar skall äga rätt till yttrandefrihet; denna rätt innefattar frihet att 
oberoende av territoriella gränser söka, mottaga och sprida uppgifter och 
tankar av varje slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 
annat valfritt uttrycksmedel.  
3. Utövandet av de i mom. 2 i denna artikel avsedda rättigheterna medför 
särskilda skyldigheter och särskilt ansvar. De må därför underkastas vissa 
inskränkningar, men endast sådana som är angivna i lag och som är 
nödvändiga:  
a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende;  
b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (”ordre 
public”), den allmänna hälsovården eller sedligheten.15 

 
Vad gäller barns och ungas yttrande- och informationsfrihet behandlas detta i artikel 13 
i FN:s barnkonvention, som i princip är likalydande med ovanstående citat från den 
allmänna konventionen.16 I detta sammanhang anser vi att uttrycket ”sedligheten” är 
särskilt intressant och öppnar för olika tolkningar. På ett bibliotek skulle det till exempel 
kunna tolkas som att man får reglera barns internetanvändning för att stoppa osedliga 
sidor som kan innehålla våld eller porr. Detta skulle kunna vara något att luta sig mot 
för bibliotek som vill reglera och filtrera internet. Även i artikel 17 i barnkonventionen, 
som handlar om hur FN:s medlemsänder ska förhålla sig till massmedier, går det att 
finna stöd för dem som vill reglera internet för barn. Enligt denna artikel ska barnen 
genom massmedierna få tillgång till information från både nationella och internationella 
källor och en av de punkter som räknas upp för att konventionsstaterna ska uppfylla 
detta ändamål är att ” … uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda 
barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd … ”.17 Här 
handlar det alltså om att man för barnens bästa vill skydda dem från vissa typer av 
olämplig information.  
 
Det kan vara svårt för biblioteken att genom dessa lagar och riktlinjer vi redogjort för få 
ett entydigt svar på hur de ska hantera internet och datorer. Därför skiljer det också 
mycket mellan olika bibliotek hur de väljer att förhålla sig till filtrering och reglering av 
internet. Inget kan sägas vara helt rätt eller fel, men något de flesta nog håller med om 
är att bibliotekens internetdatorer inte ska kunna användas till något brottsligt. I 
Dahlströms och Karlssons bok Internetjuridik sammanfattas de brott man kan begå via 
internet i fem kategorier: 
 

• Brott mot allmän ordning: Bland annat hets mot folkgrupp, uppvigling, 
barnpornografibrott samt olaga våldsskildring.  

• Brott mot person och integritet: förtal, förolämpning, olaga hot, ofredande mm. 
• Ekonomisk brottslighet: bedrägeri, utpressning, svindleri eller häleribrott. 
• Brott mot information: hacking, virusspridning  
• Information om brottslig verksamhet: förberedelse eller anstiftan till brott, uppvigling18 

 
Ovanstående är sådant som biblioteken enligt lag inte ska acceptera. Men i den litteratur 
vi har läst framkommer tydligt att även material som inte är rent olagligt regleras i 
varierande grad på bibliotek.  

                                        
15 Melander, Göran, red. 1990. Konventionssamling i mänskliga rättigheter, s. 57. 
16 Hammarberg, Thomas 2003. Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter, s. 39. 
17 Hammarberg 2003, s. 40-41. 
18 Dahlström, Sofia & Karlsson, Marie-Louise 2000. Internetjuridik, s. 161. 
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2.3 Olika åsikter om filter och reglering 

Här vill vi genom att referera några debattartiklar från svensk, dansk och amerikansk 
bibliotekspress ge en inblick i debatten angående filter och reglering av internet på 
bibliotek. Denna debatt kom vi tidigt in på i arbetet med uppsatsen och den utgjorde 
sedan en utgångspunkt för vårt ämnesval. Det var lättast att hitta artiklar där biblio-
tekarier argumenterar emot filter, vilket också verkar vara den vanligaste inställningen 
inom yrket om vi ser till den övriga litteratur vi läst. Vi har valt ut fyra artiklar som vi 
sammanfattar för att presentera argument från båda sidor. Tre av dem är från 2001 som, 
baserat på antal artiklar, förefaller vara det år då detta ämne debatterades flitigast i den 
svenska bibliotekspressen. Att det var ont om nyare artiklar tror vi kan bero på att 
hysterin i media har avtagit. Vi tror dock att en del av problematiken ändå finns kvar för 
biblioteken. 

2.3.1 Argument för filter 

Indgrid Atlestam, bibliotekarie på Kortedala bibliotek i Göteborg, skriver i artikeln 
Urmodigt med urval: eller vem är Hjertberg – version 2.0 att det är bibliotekariernas 
uppgift att stå för ett kvalitetsgranskat bestånd som ställs till allmänhetens förfogande. 
Att ”sovra, organisera, presentera och vägleda” har alltid varit bibliotekariernas 
professionella ansvar. Med det informationsflöde som finns idag och de knappa 
ekonomiska resurser biblioteken rör sig med blir det extra viktigt att värna om urvalet, 
menar hon. Atlestam kan förstå de som ser en enkel lösning på de ekonomiska 
problemen genom att använda sig av internet, där det finns stora mängder av 
lättillgänglig information som användarna kan ta del av utan att biblioteket behöver 
lägga pengar på inköp av litteratur.19 Hon ser dock ingen anledning för biblioteken att 
erbjuda möjligeter att sexchatta, handla via nätet, genomföra bankaffärer, spela dataspel, 
titta på porr och andra aktiviteter som hon menar inte skulle tillåtas om de varit i 
bokform. Om biblioteken skulle ” … fungera som såväl post som bank och allmänt 
gratis kommunikationscentrum så är det ett helt annat uppdrag än det idag.”20 För att 
ändra inriktning till en sådan funktion tycker Atlestam det skulle behövas ett politiskt 
beslut, som det är idag sker förändringen gradvis. För att visa användarna vilket syfte 
bibliotekets internetdatorer har tycker hon att man ska upplysa dem om vad de bör 
användas till genom att sätta upp anslag. Hon tycker även att det skulle vara godtagbart 
att spärra vissa sidor eller ha datorer där man enbart kunde komma åt utvalda sidor, till 
exempel för tidningar och samhällsinformation. På så sätt är hon inte direkt en uttalad 
filterförespråkare, men hon anser inte att det är något fel med att använda filter och hon 
vill gärna spärra vissa aktiviteter på datorerna. På det bibliotek där Atlestam arbetar 
hade de då artikeln skrevs förbjudit chatt och porrsidor. Hon anser att bibliotekens 
gratisprincip bygger på att tillhandahålla kvalitativt material, och framförallt böcker, 
andra medier är sekundära. Att inte tillhandahålla allt är inte samma sak som att hindra 
någon från att yttra sig, alla yttranden hör helt enkelt inte hemma i biblioteket, vissa 
saker får man ta del av någon annanstans menar hon. Dock säger Atlestam att det är 
viktigt att framhålla även kontroversiella och alternativa åsikter, och via internet kan 
bibliotek exempelvis länka till alternativa nyhetssidor.21 Bibliotekarierna bör också 
fungera mer som pedagoger och lära användarna att hitta ”nätets goda kunskapskällor”, 

                                        
19 Atlestam , Ingrid 2001. Urmodigt med urval: eller vem är Hjertberg – version 2.0. bis, nr 3, s. 7. 
20 Atlestam 2001, s. 8. 
21 Atlestam 2001, s. 8. 
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men Atlestam anser inte att det är deras uppgift att lära användarna ”e-handla, chatta, 
betala räkningar eller hitta Kalle Karlssons hemsida med bild på hund och fru”.22 För att 
organisera bibliotekariernas arbete efterlyser hon en nationell biblioteksportal, där man 
skulle kunna samla länkar och tips, och använda detta som naturlig ingång för alla som 
surfar på biblioteket.23 
 
I tidskriften Danmarks biblioteker fann vi två intressanta debattartiklar, där den ena 
argumenterar för och den andra emot filter. Båda är skrivna av personer yrkesverk-
samma inom bibliotekssektorn, utifrån deras egna erfarenheter. I artikeln Pornofilter på 
Birkerød Bibliotek beskriver bibliotekschefen Mona Madsen hur bra deras filter-
användning fungerar och varför de har valt att filtrera internetdatorerna. Madsen säger 
att c:a 25 % av det som finns på internet är sexuellt innehåll, och att bibliotekens 
uppdrag är inte att tillhandahålla denna del av internet, utan att arbeta för information, 
utbildning och kultur. De regler de använder sig av på biblioteket i Birkerød förbjuder 
tydligt pornografiska sidor, men deras loggar från datorerna visade att dessa regler inte 
följdes av alla. Därför bestämde de sig för att prova ett nytt danskt filter som skulle vara 
bättre än de som funnits tidigare. Filtret har fungerat bra då det inte hindrar åtgången till 
seriösa sidor och kan blockera både olämpliga bilder och ord. Den kritik som filter 
vanligtvis får om att det skulle spärra sidor om exempelvis bröstcancer och sexual-
upplysning tycker Madsen är felaktig, biblioteket kan dessutom själv bestämma vad 
som ska tolereras. Deras filter är inställt på medium och blockerar då alla sidor med 
sexuella aktiviteter, men inte lättklädda tjejer. De har själva testat att det inte spärrar 
sexualupplysningssidor, och om bara en del av webbsidans innehåll är olämpligt spärras 
bara just denna del. Självklart förekommer undantag där vissa sidor ändå kommer 
igenom filtret fast de inte borde, men Madsen säger att de är nöjda så länge majoriteten 
av porrsidorna blockeras. Hon tror också att själva filtret har en förebyggande effekt då 
användarna undviker att söka på sex om de vet att det är blockerat. Om användarna 
skulle ha problem att komma åt en sida som är fullt legitim finns det en skylt vid 
datorerna som upplyser om filtret och att man gärna ska säga till om det blockerar en 
sådan sida. Ska datorerna användas för studier finns det också möjlighet att koppla ifrån 
filtret. Att folk kommer till biblioteket för att kunna studera i lugn och ro är också en av 
anledningarna till att de har installerat filter. De som är emot användningen av filter 
förespråkar att datorerna ska placeras i grupper och att användarna på så sätt ska 
övervakas, men på Birkerød anser de istället att användarna ska kunna sitta ostört. För 
att ändå få kontroll över vad datorerna används till utan att behöva övervaka dem var 
filter ett gångbart alternativ, menar Madsen. Att övervaka tycker inte Madsen är 
bibliotekariernas roll, det vore kränkande för användarna om de gick och tittade dem 
över axeln hela tiden. Detta skulle dessutom kunna leda till att bibliotekarierna 
missuppfattar en sidas innehåll och avvisar någon från datorn som egentligen bara vill 
söka information om till exempel olika sexuella läggningar. Madsen menar att filter 
ökar användarnas integritet då bibliotekarierna vid filteranvändning inte behöver 
övervaka datorerna för att hindra oönskat material och kan låta användarna surfa i fred. 
På Birkerøds bibliotek vill de upprätthålla samma regler för alla medieformer. Det finns 
viss information som inte passar på biblioteket och som bör sorteras bort, men i övrigt 
ska tillgången till information var fri både när det gäller internet och det övr iga 
beståndet.24 

                                        
22 Atlestam 2001, s. 9. 
23 Atlestam 2001, s. 9. 
24 Madsen, Mona 2001. Pornofilter på Birkerød Bibliotek. Danmarks biblioteker, vol. 5, nr 3, s. 7. 
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2.3.2 Argument emot filter 

Nancy Kranich, tidigare ordförande i American Library Association (ALA), tar i sin 
artikel Why filters won’t protect children or adults upp många av de vanligaste 
problemen med filter. Till att börja med kritiserar Kranich att filter kan blockera fullt 
legitima sidor medan vissa olämpliga sidor släpps fram. För e-post, chatt och video 
fungerar inte filtren, vilket gör att mycket kommer igenom den vägen, och även 
olämpliga bilder kan vara svåra att stoppa. Om bibliotekarierna skulle behöva koppla 
bort filtret för att kunna göra en fri sökning kan det vara en krånglig procedur. Filter är 
dessutom dyra att köpa och underhålla. Kranich menar att filter kan innebära att de 
vuxna tror att alla problem är lösta och att de inte behöver oroa sig för barnen eller 
kontrollera vad de gör längre. Även om biblioteken använder filter för sina internet-
datorer är det dock många barn och unga som är bra på att komma runt och överlista 
filtret och de kan på så sätt fortfarande komma åt opassande material på internet. Filter 
skyddar heller aldrig mot onlinespel, bedrägerier eller pedofiler som kontaktar barnen, 
för att motverka dessa faktorer behövs utbildning. Problemet med att filtren blockerar 
sidor som borde vara tillgängliga blir ännu svårare att lösa då filtertillverkarna inte vill 
avslöja vilka kriterier de använder för att spärra en sida, detta ser de som affärs-
hemligheter. Med den mängd nya sidor som uppstår varje dag kan filtertillverkarna inte 
heller förväntas hänga med i samma takt för att kontrollera och värdera alla nya sidor. 
Oftast finns ett fåtal som arbetar med att värdera sidorna, och de fokuserar mestadels på 
dem som är engelskspråkiga. Filter är inte anpassade för bibliotek och inte skapade av 
bibliotekarier, de som tillverkar dem tar inte hänsyn till bedömningar som kan vara 
relevanta för biblioteksverksamheten. Dessutom krävs det goda tekniska kunskaper för 
att hantera filtret, vilket inte alla bibliotek har. Kranich påpekar också att filter fungerar 
likadant för alla, att bibliotekarierna vill skydda de yngre barnen och filtrera för deras 
skull går ut över de äldre. Biblioteken spelar en stor roll i att överbrygga informations-
klyftan genom att tillhandahålla internetdatorer, och enligt Kranich är biblioteken den 
enda uppkopplingsmöjligheten för 10 % av amerikanerna. Just därför är det också så 
viktigt att allt finns tillgängligt. Den bästa lösningen för biblioteken anser Kranich är att 
i kombination med policys och säkerhetsrutiner ge användarna utbildning i god internet-
användning, oavsett om de väljer att använda filter eller ej.25 
 
Det andra exemplet från den danska biblioteksvärlden är Skanderborg, där biblioteks-
chefen Jørgen Bartholdy förklarar i artikeln Netfiltre: En dårlig løsning på et problem, 
der ikke eksisterer? varför de valt att inte använda sig av filter. Han anser att oron för att 
barn ska råka ut för pornografiska sidor på internet är överdriven, han har själv aldrig 
hamnat på sådana sidor om han inte själv sökt upp dem och tror inte att det är annor-
lunda för barn. Kontroller av datorernas loggar på Skanderborgs bibliotek visar också 
att barn mycket sällan försöker ta sig in på porrsidor. Bartholdy tror att datorernas 
placering och själva biblioteksmiljön förhindrar det värsta missbruket av datorerna. 
Bibliotekarierna har ansvar för ordningen på biblioteket men föräldrarna har ansvar för 
vad barnen gör där. Bartholdy menar att filterförespråkarna tycker att filter endast 
hindrar tillgång till material som ändå inte bör förekomma på bibliotek, men han säger 
själv att det största problemet med filter inte är att de bara tar bort olämpligt material, 
utan även att de filtrerar bort sådant som skulle vara godtagbart. Dessutom kan 
kompetenta användare, ofta barn, ta sig runt filtren och få tillgång till de blockerade 
sidorna ändå. Dock tycker inte Bartholdy att filter är helt ointressant för bibliotek, det 
                                        
25 Kranich, Nancy 2004. Why filters won’t protect children or adults. Library Administration & 
Management, vol. 18, nr 1, s. 14-18. 
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skulle vara passande att använda i vissa situationer, men i så fall behöver filtren 
utvecklas. Målet bör vara att arbeta aktivt med internet, inte att bara sätta in ett filter och 
sedan tro att allt är bra. Det finns också andra frågor han tycker bör uppmärksammas, 
mer än barn som är inne på porrsidor. Han ser större problem i att pedofiler kan använda 
bibliotekets datorer för att vara anonyma, att barn sitter där istället för att vara på skolan 
och att de som vill använda datorerna för seriös informationssökning inte kan komma åt 
dem. Bibliotekarierna ska ha ansvar för att biblioteket fungerar som det ska, men de 
behöver inte övervaka användarna. Både när det gäller internet och annat material ser 
Bartholdy biblioteket som en institution som ska tillhandahålla information, inte 
begränsa den.26 
 
Sammanfattningsvis verkar pornografi vara en av de största anledningarna till att filter 
på bibliotekens internetdatorer över huvud taget diskuteras. Enligt dem som är positiva 
till filter ska inte ens möjligheten till att titta på porr på biblioteket finnas, det tillhör inte 
bibliotekets uppdrag att ge tillgång till sådan information. De är även tveksamma till om 
biblioteket ska se som sin uppgift att tillhandahålla till exempel chatt och e-post. Filter-
motståndarna menar dock att problemet inte försvinner bara för att biblioteket sätter in 
ett filter, filter är ineffektiva och skyddar bara till viss del. Det finns andra lösningar 
som fungerar bättre, till exempel att placera datorerna synligt och att föra en dialog med 
användarna. Eftersom det inte finns några klara riktlinjer i Sverige för hur biblioteken 
ska agera gällande filter på internetdatorer kan frågan debatteras i oändlighet. Vi vill i 
alla fall med dessa exempel från debatten i olika länder visa på att det finns skilda 
uppfattningar om vad som är rätt och fel då det gäller filter.  

                                        
26 Bartholdy, Jørgen 2001. Netfiltre: En dårlig løsning på et problem, der ikke eksisterer? Danmarks 
biblioteker, vol. 5, nr 3, s. 6. 



 12 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisar vi den tidigare forskning som vi har funnit intressant för vår 
uppsats. Inledningsvis ger vi exempel på forskning kring synsätt på barn och medier. Vi 
använder oss därefter av två magisteruppsatser som beskriver hur bibliotekarier ser på 
barn och unga på bibliotek. Vi introducerar sedan en doktorsavhandling som ger en 
ökad förståelse för hur barn använder internet. Avslutningsvis presenteras två magister -
uppsatser där författarna utfört studier om filter på folkbibliotek. 
 
Den material vi använt oss av i detta kapitel består dels av litteratur som vi stiftat 
bekantskap med tidigare under utbildningens gång, dels av litteratur som vi funnit 
genom sökningar i databaser och bibliotekskatalogen på Högskolan i Borås. Vi har 
försökt hitta så ny litteratur som möjligt, helst från år 2000 och framåt, även om några 
undantag förekommer. Tanken var inte att vi skulle begränsa oss till svenskt material 
men slutligen föll det sig så att större delen av det vi fann mest relevant för uppsatsen 
var skrivet i Sverige. Förutom det svenska materialet använde vi även texter skrivna av 
danska och amerikanska författare.  

3.1 Synsätt på barn och medier 

Litteratur som behandlar vuxnas syn på barns bruk av och förmåga att tillgodogöra sig 
media och de budskap de möter där innehåller ofta minst ett sätt att betrakta barn. Ofta 
behandlas flera olika synsätt på vilka egenskaper barn och unga besitter och hur vuxna 
bemöter dem därefter. I vilken grad unga ses som kompetenta, kritiskt tänkande och 
självständiga hänger samman med hur väl de vuxna tror att de klarar av att hantera 
media. Diskussioner kring huruvida internet bör regleras och filtreras grundar sig ofta i 
en vilja att skydda de yngre användarna från påverkan. Vi kommer här att ta upp fyra 
exempel på studier om barn och unga som medieanvändare. Kirsten Drotner diskuterar 
först på vilket sätt nya medier emottas i samhället och förhållandet mellan unga och nya 
medier. Hon förklarar vad begreppet mediepanik innebär och hur det tar sig uttryck i 
samhället. Vi kommer sedan in på David Buckinghams verk gällande barns medie-
användning. Detta återkommer även i teorikapitlet (kapitel 4) där vi diskuterar de tre 
synsätt på barn som han identifierat och som vi byggt upp vår teori utifrån. Gisela 
Eckert undersöker vilka synsätt på barn som återfinns hos föräldrar genom att intervjua 
dem om deras inställning till barnens lek och TV-vanor, hon urskiljer tre olika sätt att se 
på vad barn kan och hur de bör behandlas. Anette Eliasson hävdar att synsätt på barn 
och deras förmåga till lärande påverkar det bemötande de får i samhället och tar upp ett 
antal utgångspunkter för detta. Hon diskuterar vidare hur bibliotekets pedagogiska roll 
kan se ut gällande barn, och föreslår arbetssätt för införandet av datorer.  
 
Kirsten Drotner är professor i medievetenskap och mediekultur vid Institut for 
Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Hennes bok Unge, medier og 
modernitet: Pejlinger i et foranderligt landskab behandlar förhållandet mellan unga och 
medier, ett förhållande som ofta karaktäriserats av negativitet. Förr var det tal om att 
barnen stal och mördade för att de läst serier, nu handlar det om internet och dataspel 
som ger både fysiska och psykiska men.27 Datorn är det nyaste mediet idag, men sam-

                                        
27 Drotner, Kirsten 1999. Unge, medier og modernitet: Pejlinger i et foranderligt landskab, s. 11. 
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tidigt rymmer det många av de gamla medierna i sina olika funktioner. Detta gör att 
datorns och internets påverkan på barn till viss del kan jämföras med exempelvis studier 
angående TV:s påverkan. De paniker som Drotner pratar om i samband med nya medier 
brukar likna tidigare reaktioner på nya företeelser och argumenten upprepar sig 
ständigt.28 Mediepaniker handlar delvis om makten att bestämma vad som är riktig och 
fin kultur,29 och den kulturelit som reagerar starkast när deras position blir hotad består 
ofta av lärare och bibliotekarier.30 Drotner menar att finkultur ofta ses som något gott 
och utgörs av konst, medan populärkultur är något dåligt och består av underhållning. 
Seriösa tidningar och informationssökning på internet ses som något bra, men i övrigt 
räknas massmedier till populärkultur.31 Vi tror även att bibliotekarier när det gäller 
internet i viss mån vill tala om vad som är finkultur via länksamlingar eller genom att 
filtrera bort de dåliga sidorna.  
 
Drotner redogör för två motsägande synsätt på nya medier, där det ena står för en 
pessimistisk syn på barn och internet, medan det andra har en optimistisk inställning. 
Hon anser att dessa skillnader även speglar det motsägande innehåll datorn står för, å 
ena sidan information och bildning som det goda, å andra sidan underhållning och 
upplevelser som det onda.32 Barn och unga tar till sig det nya mediet snabbt och 
tillägnar sig tekniska kunskaper som de vuxna inte har. Drotner menar att detta är en av 
anledningarna till mediepanik, eftersom de vuxna inte kan sätta sig in i vad de unga 
gör.33 Trots detta är det fortfarande de vuxna som har makten att bestämma vilka 
aktiviteter som är bra respektive dåliga för barnen, och ofta har de även kontroll över 
den fysiska tillgången till datorn. Det är lärare, föräldrar och bibliotekarier som avgör 
vilka beteenden hos barn och unga som ska uppmuntras och vilka som är oönskade.34 I 
vilken grad bibliotekarier tror att barn och unga påverkas av media har betydelse för hur 
de förhåller sig till deras internetanvändning, och vi kommer därför att ta upp olika sätt 
att se på barn och unga här nedan.  
 
David Buckingham, professor i pedagogik vid Institute of Education, London 
University, hävdar i After the death of childhood: Growing up in the age of electronic 
media att nya medier alltid mottas av samhället på ett tvehågset sätt. Å ena sidan 
betonas nya möjligheter för lärande och kommunikation, å andra sidan beskrivs olika 
typer av underhållning som ett upphov till farlig påverkan på de svagaste och mest 
lättpåverkade. Datorer anses till exempel kunna ge upphov till fysiska, psykiska och 
sociala problem som fantasilöshet, isolering och att barnen imiterar dataspelsvåld.35 Nya 
medier bidrar dock även till bättre möjligheter för privatpersoner att göra sig hörda och 
använda media på ett individuellt sätt. Gränserna mellan privat kommunikation och 
masskommunikation håller på att suddas ut och barn kan via internet komma åt typiskt 
”vuxenmaterial”. Många efterlyser hårdare regler och censur via till exempel filter.36  
 
Att göra något för barnens skull är ett bra sätt att få allmänheten på sin sida, ingen vill 
bli utpekad som någon som inte vill rädda barnen från till exempel pedofiler. Barnens 
                                        
28 Drotner 1999, s. 33-34. 
29 Drotner 1999, s. 49. 
30 Drotner 1999, s. 59. 
31 Drotner 1999, s. 56. 
32 Drotner 1999, s. 189. 
33 Drotner 1999, s. 57. 
34 Drotner 1999, s. 211, 218. 
35 Buckingham 2000, s. 43-44. 
36 Buckingham 2000, s. 82-84. 
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bästa kan användas som ett verktyg för olika grupper att få igenom sina viljor, eller 
flytta fokus från större samhällsproblem, något som leder till hårdare regler och 
lagstiftning för barnen.37 Dagens föräldrar är rädda för att något ska hända deras barn 
och är därmed villiga att inskränka barnens tillgång till potentiellt farliga arenor utanför 
hemmet, vilket leder till att de spenderar mer tid hemma framför till exempel dator eller 
TV.38 
 
Vuxna oroar sig över hur barn påverkas av media, och även om barn själva ofta säger att 
de inte påverkas tror de att de som är ännu yngre kanske gör det. Att barnen oroar sig 
för de yngre blir ett sätt att framhålla den egna medvetenheten och peka på hur lite de 
själva påverkas.39 Vi vill här poängtera att vuxna också kan påverkas av budskap de 
möter i media och via reklam. Att de själva oroar sig mer för barnen är alltså ett mönster 
som även återfinns hos barnen själva, då de oroar sig för yngre. Denna oro för andra är 
ändå ett slags erkännande av att media har makt att påverka. Buckingham menar att 
föräldrar sällan oroar sig för vad deras barn tittar på av anledningen att de tror att barnen 
ska bli våldsmän, utan för att barnen ska bli rädda och må dåligt känslomässigt.40 Att 
våldsskildringar i media påverkar barn på ett sådant sätt att de blir mer aggressiva och 
utför handlingar som de inte hade gjort annars är i princip omöjligt att belägga. 
Buckingham menar att det i vissa fall stämmer att barnen i sina uttryck kan inspireras av 
sådant de sett men att media inte ensamt är orsak eller ens utlösande faktor.41 
 
Medieanvändningen hos unga har ofta sociala syften, de bildar inte bara en egen 
identitet utan diskuterar det de har sett eller upplevt med sina vänner och ingår därmed i 
den sociala gemenskapen. Barn utan tillgång till internet eller TV-spel kan lätt hamna 
utanför snacket på skolgården. Buckingham pekar på hur medieanvändningen kan 
användas för att markera mognad och även som statussymbol, till exempel att våga titta 
på de värsta skräckfilmerna. Att genomskåda och kritisera såväl manus som special-
effekter är ett sätt för barnen att skapa kontroll över sin upplevelse.42 Buckingham 
menar att då gränsen mellan barn och vuxna idag är så otydlig och barn i så hög grad 
faktiskt har tillgång till vuxnas medievärld är det bättre att arbeta aktivt för att förbereda 
dem på att hantera och delta i denna värld, snarare än att försöka stänga dem ute.43 Han 
menar att vi måste fokusera på självreglering (self -regulation) för både barn och vuxna 
gällande medieanvändning istället för att försöka stoppa barnen med lagstiftning. 
Internetfilter ser han som orättfärdiga inskränkningar i barns frihet som knappast heller 
har önskad effekt. De som går in för att få tag på till exempel våldsporr får förr eller 
senare tag på den, oavsett filter.44  
 
Gisela Eckerts doktorsavhandling Wasting Time or Having Fun? Cultural Meanings of 
Children and Childhood har vissa likheter med vår egen studie, men där Eckert 
analyserar föräldrars och barns syn på barns lek och TV-tittande undersöker vi istället 
bibliotekariers syn på ungas bruk av internet. I sina intervjuer vill Eckert komma åt 
föräldrars syn på barns aktiviteter, vilka regler som gäller och i vilket syfte, vilka 

                                        
37 Buckingham 2000, s. 11, 76, 123-125, 130. 
38 Buckingham 2000, s. 70. 
39 Buckingham 2000, s. 113-114. 
40 Buckingham 2000, s. 133. 
41 Buckingham 2000, s. 130. 
42 Buckingham 2000, s. 110-113. 
43 Buckingham 2000, s. 50, 199. 
44 Buckingham 2000, s. 200-201. 
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motsättningar som upplevs samt hur barnen ser på sig själva.45 Gisela Eckert är lektor 
på Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings Universitet, Wasting time or 
having fun? är hennes doktorsavhandling som avslutades 2001.  
 
I likhet med Buckingham intresserar sig Eckert för hur vi konstruerar våra idéer om hur 
barn är och hur vi tror att barndomen ska vara, snarare än att se det som en fastställd 
åldersrelaterad och biologiskt given fas i livet. Eckert intresserar sig alltså för olika sätt 
att betrakta barn och barndom.46 Barn världen över har tveklöst skilda materiella 
levnadsförhållanden men även olika kulturers åsikter gällande barns kunskap och natur 
samt hur en ideal barndom ser ut varierar. Eckert menar att varje samhälle färgas av 
outtalade regler och normer kring barns beteende och egenskaper, och att det därför är 
intressant att ifrågasätta och analysera även samtidens idéer. Genom att analysera 
svenska föräldrar och barns syn på lek och TV-tittande vill Eckert bidra till ett vidare 
perspektiv på hur samhället ser ut idag, med särskilt avseende på barns livsvillkor.47  
 
I föräldrarnas diskussion gällande reglering och kontroll av barns lek och TV-tittande 
framkommer olika kulturella synsätt. Här är synen på barns natur och deras relation till 
vuxna det huvudsakliga intresset.48 Föräldrarna presenterar olika åsikter, från att skydda 
barnen till att lita på deras förmåga att hantera upplevelser, och Eckert definierar tre 
huvudsakliga synsätt: sårbara barn, robusta barn och barn som små människor.49  
 
I synen på barn som sårbara vill föräldrarna till exempel skydda barnen från att se på 
nyheterna då de menar att barnen inte kan hantera det de möter där och kan bli skrämda 
av våldsamma bilder, de vuxna upplever att barnen behöver skyddas från otrevliga 
upplevelser. Föräldrarna uttrycker oro över TV:s negativa påverkan både mentalt och i 
form av minskad fysisk aktivitet, och anser att barnens TV-tittande bör begränsas. TV 
framställs som något som har makt över barnen, en åsikt som också framhålls i forsk-
ning gällande effekter av TV-tittande. Även i leken ses barn som sårbara, potentiella 
faror lurar utanför hemmet i form av till exempel ”fula gubbar” samt risk för mobbing 
och slagsmål med andra barn.50  
 
I diskussionen kring robusta barn menar föräldrarna att barn måste lära sig hantera även 
livets mer otrevliga sidor och därför låter de barnen se på nyheterna. De menar att 
föräldrar inte ska undanhålla information från barnen utan lära dem att förstå och 
hantera den. Barnen är robusta i den meningen att de inte behöver skyddas från alla 
faror utan kan hantera mer än de vuxna vanligtvis tror. Föräldrarna anser även att 
barnen själva i hög grad kan värdera program och innehåll och inte är passiva offer som 
sväljer allt de ser, därför tillåter föräldrarna barnen att i högre grad själva bestämma 
mängden TV-tittande. Även i fråga om lek ses barn som robusta varelser, utomhus-
aktiviteter är högt värderade och föräldrarna menar att barn inte far illa av väder och 
vind utan har en uppfattning om att frisk luft är nyttigt. Föräldrarna tycker också att det 
är viktigt att lära barnen att ta eget ansvar, som en förberedelse för vuxenlivet.51 
 

                                        
45 Eckert, Gisela 2001. Wasting time or having fun: Cultural meanings of children and childhood, s. 21. 
46 Eckert 2001, s. 2-4. 
47 Eckert 2001, s. 8-10. 
48 Eckert 2001, s. 113. 
49 Eckert 2001, s. 141. 
50 Eckert 2001, s. 141-143. 
51 Eckert 2001, s. 143-146. 
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Synen på barn som små människor handlar mycket om hur föräldrarna utövar sitt ansvar 
och sin makt över barnens liv. Här framhåller föräldrarna vikten av att prata med barnen 
om regler och är måna om att barnen ska förstå varför föräldrarna sätter de regler de 
gör. De tror att barnen då lättare ska kunna följa deras förmaningar även när ingen 
vuxen är i närheten om de har en förståelse för varför föräldrarna vill att de ska bete sig 
på ett visst sätt. De hoppas på att genom att argumentera med barnen göra dem bättre på 
att hantera situationer och stå på sig i diskussioner. Föräldrarna menar att barnen är 
vuxna nog att förstå det mesta och vill göra dem till självständiga individer. Dock anser 
föräldrarna att de har ett stort ansvar för barnen och deras uppfostran, men de ville inte 
bara vara auktoritära utan diskutera sina beslut med dem.52 
 
Eckert ser även tendenser till ytterligare två synsätt på barn, det oskyldiga barnet och 
det onda barnet. I det förstnämnda vill föräldrarna att barnen ska vara ovetande om alla 
onda ting så länge som möjligt och föräldrarna vill skydda dem från otrevliga upp-
levelser av till exempel våldsamma nyhetsbilder. Synen på barn som potentiellt onda 
varelser kommer fram när föräldrarna uttrycker oro för att barn ska kopiera våldsamt 
beteende på TV och i diskussioner kring mobbing och bråk barn emellan. Här menar 
föräldrarna att de har ett ansvar att ingripa för att bringa ordning om barnen beter sig 
illa.53 Att flera synsätt kan uttryckas samtidigt av Eckerts informanter och varierar 
mellan olika delar av intervjuerna54 är en iakttagelse som vi ser som intressant då vi 
själva utför en liknande studie. 
 
Anette Eliasson, numera adjunkt vid Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan, har 
författat kapitlet Pedagogical aspects on computer programs for children i konferens-
trycket Electronic media in library work for children and young adults. Texten bygger 
på Eliassons magisteruppsats Datoriserat lärande: Ett pedagogiskt perspektiv på dator-
program för barn från 1995 och tar upp olika pedagogiska synsätt på unga användares 
interaktion med datorer. Eliasson säger att samhället vi lever i formar vår syn på barn, 
och att detta synsätt formar och sätter ramar för barnens beteende.55 De synsätt på barns 
lärande som hon, i grova drag, återfinner i samhället är följande: 
 

- Miljöorienterat synsätt. Barn påverkas av stimuli de möter i sin omgivning, de 
ses som lättpåverkade och vuxna kan därför styra vad barnen ska lära sig. 
Inlärning mäts i form av faktakunskaper. 

- Utvecklingsorienterat synsätt. Barn utvecklas oberoende av omgivning som en 
naturlig process. Lärande ses som något som sker automatiskt i takt med ålder 
och pedagogens roll blir således bara att stötta barnen i denna process. 

- Processorienterat synsätt. Här ses barn som aktiva i att förstå och tolka sin 
omvärld och pedagogen har en mentorsroll i detta. Kunskap bildas av erfaren-
heter som barnet har gjort och förstått. Lärande är en pågående process där 
omgivningen interagerar med barnet. 

- Erfarenhetsorienterat synsätt. Eliasson menar att detta synsätt går ett steg längre 
än de ovanstående i det att barn ses som individer som formas av sin förståelse 

                                        
52 Eckert 2001, s. 146-147. 
53 Eckert 2001, s. 149-151. 
54 Eckert 2001, s. 152. 
55 Eliasson, Anette 1997. Pedagogical aspects on computer programs for children. Ingår i Eliasson, Anette 
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av omvär lden. Barnen reflekterar och tänker kring det de upplever och peda-
gogen assisterar barnen i att skapa mening i form av en personlig förståelse av 
omvärlden.56 

 
Dessa synsätt bildar en ram för att förstå det utbud av datoriserade program för barn 
som Eliasson intresserar sig för. Huvudgrupperna av de pedagogiska barnspelen består 
av olika typer av infotainment, barnen ska ha roligt samtidigt som de lär sig något. Det 
finns kreativa program där barnen får skapa i form av till exempel bild eller text, 
program med ett informationsinnehåll som barnen kan söka svar i samt program 
utvecklade för att träna speciella färdigheter som matematik eller läsning. Spelen har 
varierande grad av frihet för barnen att själva bestämma hur de vill använda dem.57 
Eliasson tar även upp aspekter att beakta vid analys och utvärdering av dessa typer av 
spel, men dessa går vi inte djupare in på här. Dock är det intressant att notera det fokus 
på lärande och utveckling som ofta återfinns i datorprogram för barn.  
 
Biblioteket är ett komplement till skola och familj, ett ställe dit barn frivilligt kan gå för 
att ta del av den information och kultur som de önskar. Eliasson frågar sig hur dessa 
förutsättningar påverkar bibliotekariernas arbete med barn. Hon hävdar att det i Sverige 
finns en speciell kultur kring bibliotekets arbete med barn och unga men att mål och 
arbetssätt för införandet av datorer på bibliotek inte är lika definierade. Eliasson föreslår 
följande mål att utgå ifrån: 
 

- Demokratimål. Att alla i samhället ska få möjlighet att använda sig av tekniken.  
- Jämlikhetsmål. Liknande ovan men med särskilt fokus på olika utsatta grupper 

som biblioteket satsar extra på.  
- Kulturmål. Att tillhandahålla kultur är en prioriterad verksamhet i folkbiblio-

teken, och detta gäller även kulturyttringar på internet. 
- Pedagogiskt mål. Som demokratimålet men med tillägget att det är bibliotekets 

ansvar att lära användarna att använda och tillgodogöra sig den nya teknikens 
möjligheter. 

- Marknadsföringsmål. Genom att tillhandahålla ny teknik och attraktiva tjänster 
ska nya typer av användare lockas till biblioteket och på så vis legitimera 
verksamheten.  

- Teknikintresse. Att vilja gå i bräschen för ny teknik. Något som kanske inte är så 
vanligt, men förekommande bland bibliotekarier. 

- Nöje. Glädjen i att få ett nytt arbetsredskap som användarna uppskattar kan 
visserligen vara ett mål i sig, men Eliasson menar att detta snarast inträffar i 
efterhand när det visar sig hur en satsning fallit ut.58 

 
Denna artikel skrevs 1997 när internet och datorer just påbörjat sitt intåg i biblioteks-
världen, i dagsläget är det en etablerad verksamhet. Dock är det intressant att se vilka, 
om några, av ovanstående synsätt som framkommer hos informanterna i vår egen 
studie. Vi kommer att återkomma till detta resonemang i diskussionen i kapitel 7.1.1.  
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3.2 Barn och ungdomar på bibliotek 

Barn och unga är en grupp biblioteken ofta väljer att satsa på, samtidigt som de ibland 
kan vara extra krävande. Vi tror att personlig inställning och erfarenhet av en viss 
användargrupp påverkar hur denna bemöts från bibliotekariernas sida, och därför tycker 
vi att det är intressant att se hur andra har undersökt detta förhållande. Det har dock 
varit svårt att hitta litteratur som tar upp bibliotekariers syn på användare. Oftast är det 
motsatta förhållandet i fokus, alltså hur olika användargrupper ser på bibliotek och 
bibliotekarier. Den litteratur som vi fann med tydligast inriktning på bibliotekariers 
uppfattningar var två magisteruppsatser. Åse Hedemark och Jenny Hedman urskiljer via 
diskursanalys av artiklar i bibliotekspress olika sätt att tala om användargrupper och 
identifierar fyra diskurser angående hur bibliotekarier betraktar användare. Susanne 
Dahlkvist undersöker hur väl ungdomars intressen tillgodoses på folkbiblioteket. Hon 
intresserar sig för utformning av ungdomsverksamhet, bibliotekariernas kunskap om 
och attityder gentemot ungdomar samt hur bibliotekarierna betraktar sin egen roll i 
arbetet med ungdomar. Dessa båda uppsatser behandlar både bibliotekariers inställ-
ningar till barn och unga på bibliotek samt även i viss mån internetanvändning, och 
tillför därigenom en biblioteksförankring. 
 
Åse Hedemark och Jenny Hedman analyserar i sin magisteruppsats Vad sägs om 
användare?: Folkbibliotekens diskurser i tre bibliotekstidskrifter 62 artiklar på temat 
folkbiblioteksanvändare i branschtidningarna Bibliotek i Samhälle, Biblioteksbladet och 
Ikoner. Hedemark och Hedman intresserar sig bland annat för hur artikelförfattarna 
benämner användare, såväl i allmänhet som i form av grupper och individer. I analys av 
artiklarna har författarna intresserat sig för benämningar, kategorier och teman rörande 
användare och hur dessa sammanstrålar i övergripande diskurser.59 
 
Barn och ungdomar är grupper som framkommer som exempel när användare disku-
teras.60 Vidare undersöker de hur användarna kategoriseras, alltså vilka variabler som 
tas upp i resonemanget. Ett axplock av variabler som förekommer är ålder, kön, klass, 
egenskaper, utsatthet, etnisk tillhörighet, problem för biblioteket och uppdrag för 
biblioteket. Ungdomar diskuteras i materialet som en grupp som är viktig men samtidigt 
kan vålla störningar.61 I de negativa citat som Hedemark och Hedman redovisar omtalas 
ungdomar som högljudda och störande samt tätt förknippade med användning av 
datorer och internet, något som i sig även kan vara en källa till problem och ge upphov 
till negativa omskrivningar om chattande och porrsurfning. Att ungdomar omnämns i 
positiva ordalag är tyvärr mer sällsynt, men även där ses de som tätt sammanlänkade 
med användningen av informationsteknologiska tjänster. Ungdomar som grupp 
betraktas som kunniga och intresserade av internet, men ofta uppskattas inte de 
användningsområden som unga föredrar. Pojkar diskuteras som mer problematiska än 
flickor och framställs som mer benägna att besöka till exempel porrsidor.62 Hedemark 
och Hedman finner följande mönster när ungdomar omskrivs: 

 

                                        
59 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny 2002. Vad sägs om användare?: Folkbibliotekens diskurser i tre 
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 63 
 
En annan grupp som framstår som viktig i materialet är barnen. Författarna påpekar att 
åtskillnaden mellan begreppen barn och ungdomar kan vara relativt flytande, men att de 
urskiljer en skillnad i hur de olika begreppen används. Barn omnämns som i behov av 
styrning, skydd och pedagogiska satsningar medan ungdomar ses som en grupp som 
måste hindras från att ställa till problem. Problem med såväl barn som unga är tätt 
förknippade med internet.  64 Hedemark och Hedman uttolkar följande aspekter som 
centrala när barn diskuteras : 

 

 65 
 

Barn och ungdomar förekommer båda i ytterligare en kategori som författarna kallar 
Eftersatta grupper där användare beskrivs som utsatta och behövande. Hit räknas även 
invandrare och grupper som av olika anledningar är extra beroende av biblioteket och 
som de därför vill värna om.66 
 
Författarna finner tre teman kring bibliotekets arbete: Uppdraget, med fokus på 
folkbibliotekets vision och funktion i samhället, Internetanvändning, där debatt kring 
filter återfinns, samt Bibliotekets pedagogiska roll där biblioteket betraktas som en 
pedagogisk institution.67 Ofta ses internet som en meningsfull tjänst i bibliotekens 
arbete men ändå som problematiskt. Artikelförfattarna oroar sig för lagbrott och vissa 
tycker att bibliotekets datorer endast bör användas för informationssökning istället för e-
post och chatt. Vissa uttrycker önskningar om att styra användarna i ”rätt” riktning 
genom filter och regler, som de även tror ska skrämma bort en del av de störande 
besökarna. Ungdomar är återkommande i diskussionerna kring internet och artikel-
författarna vill med hjälp av olika åtgärder utbilda och styra användarna för att hindra 
missbruk. Men detta är bara en sida av debatten, på andra sidan återfinns de som menar 
att användarna själva kan ta ansvar för att sköta sitt internetanvändande och att filter är 
en omotiverad typ av censur. Här fokuserar de på informationsfrihet, teknisk kompetens 
och användarnas förmåga att ta eget ansvar. Den sistnämna inställningen är dock mindre 

                                        
63 Hedemark & Hedman 2002, s. 26. 
64 Hedemark & Hedman 2002, s. 27. 
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- styrning 
- vägledning 
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utbredd i Hedemarks och Hedmans empiriska material.68 Tanken om Bibliotekets 
pedagogiska roll är ofta stark inom folkbiblioteksvärlden, men i vilken grad användare 
beskrivs som i behov av vägledning eller kapabla att klara sig själva varierar. Vanligast 
är att tala om ett behov av att lära upp både unga och vuxna användare i till exempel 
källkritik och att hantera internet. Vissa menar dock att det är önskvärt med självgående 
användare, inte minst då det gäller internetanvändningen. Med utgångspunkt i ett sådant 
synsätt förespråkas kurser och tillhandahållande av tekniska resurser som en uppgift för 
biblioteket.69  
 
Slutligen urskiljer Hedemark och Hedman fyra olika diskurser gällande folkbiblio-
tekariers syn på användare: folkbildningsdiskursen, den pedagogiska diskursen, den 
informationsteknologiska diskursen och den marknadsekonomiska diskursen.70 
Folkbildningsdiskursen är vanligt förekommande i folkbiblioteksvärlden, att bilda, 
utbilda och vara till för alla är populära grundtankar. Dock uttrycks dessa idéer ofta på 
ett filosofiskt och visionärt plan, mer sällan är de anknutna till den praktiska verklig-
heten på biblioteket. Tanken att bidra till demokrati genom att tillhandahålla kultur och 
information kan nästan bli den motsatta när biblioteket tvingar på folk bildning och 
”finkultur” och försöker uppfostra medborgarna menar författarna.71 Den fostrande 
tonen återfinns även i den pedagogiska diskursen som återkommer i diskussionen om 
bibliotekets roll. Många användargrupper behöver hjälp med sina studier och använ-
daren ses därmed som i behov av vägledning och utbildning. Kännetecknande för denna 
diskurs är att användarna tillskrivs omedvetna informationsbehov och brister som 
bibliotekarierna ska upptäcka och råda bot på. Att behandla användaren som oförmögen 
talar emot en ide om att utbilda självgående användare.72 Den informationsteknologiska 
diskursen följde på informationsteknikens intåg i biblioteket och är präglad av dess 
terminologi. Här talas det om interaktion mellan användare och system och användar-
vänligheten är en central fråga. I debatten förekommer dock en skepsis mot användarnas 
omdöme vid bruk av internet, bibliotekarierna vill på en praktisk nivå styra användarna 
mot en i deras ögon mer bruklig användning av internet. Man vill främja informations-
sökning och undvika nöjesanvändning och tycker inte att biblioteket är till för att 
villkorslöst erbjuda användarna internet.73 Den marknadsekonomiska diskursen däremot 
vill i första hand konkurrera genom att tillhandahålla det användarna vill ha och efter-
frågar. Ett sådant sätt att tänka innebär att användarna även betraktas som kapabla att 
definiera sina informationsbehov och att det är bibliotek och bibliotekarier som är i 
behov av förändring för att kunna tillgodose användarna.74 
 
Hedemark och Hedman förvånas över den brist på användarperspektiv som förekommer 
i de analyserade artiklarna, snarare råder ett biblioteksperspektiv där användarna 
används som legitimering och argument för biblioteket och dess satsningar. Vidare 
förekommer stora skillnader mellan synen på användare i retorik och praktik, i de 
erfarenhetsbaserade utsagor rörande bibliotekets besökare som förekommer ses 
användaren snarast som en olägenhet, ett krävande, behövande och till och med 
störande inslag i bibliotekets lugn. En anledning till denna negativa överrepresentation 
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tror författarna kan vara att det inte leder till artikelskriverier då allting flyter på, utan att 
det är problemen som manar till debatt.75  
 
Susanne Dahlkvist frågar sig i sin magisteruppsats Att arbeta för ungdomar på 
folkbibliotek: Hur visar sig bibliotekariens synsätt och kunskaper? hur väl ungdomars 
intressen tillgodoses på folkbiblioteket och hur bibliotekarier kan arbeta med ungdomar 
på bibliotek. För att undersöka detta har hon utfört observationer på fem nybyggda 
folkbibliotek samt kvalitativa intervjuer med fem ungdomsbibliotekarier. Dahlkvists 
frågeställningar täcker in utformandet av ungdomsverksamhet på de tillfrågade 
biblioteken, bibliotekariens syn på ungdomar och sin yrkesroll i förhållande till dem, 
bibliotekariens kunskaper om ungdomar i bibliotekets distrikt och deras situation samt 
vilka faktorer som ligger till grund för hur de valt att arbeta med ungdomar på 
biblioteket.76 
 
Dahlkvist kommer fram till att bibliotekarierna i huvudsak har en positiv inställning till 
ungdomar som grupp, och att de anstränger sig för att tillgodose deras behov genom att 
till exempel köpa in efterfrågad litteratur.77 På vissa bibliotek försöker de även få 
ungdomar att delta i speciella referensgrupper, men intresset är svalt.78 Alla bibliotekari-
erna prioriterar läs- och skrivfrämjande åtgärder för ungdomar, men även kulturella och 
skapande projekt förekommer.79 Vidare är bibliotekarierna nöjda med att arbeta med 
ungdomar och måna om att vara insatta i ungdomars värld för att kunna ge dem bra 
service.80 Ibland upplever de problem när större ungdomsgäng bevistar biblioteket och 
bär sig uppseendeväckande åt, men åtminstone två av bibliotekarierna nämner att de har 
strategier för att bemöta stora grupper. En hanterar det genom att försöka vända sig till 
individen och inte till hela gruppen. Dock verkar bibliotekarierna även när de talar om 
störande ungdomar visa på en förståelse för deras situation och beteende och påpekar 
till exempel att de inte har någon annanstans att ta vägen.81  
 
Vidare resonerar Dahlkvist kring huruvida negativa erfarenheter av ungdomar har 
inverkan på bibliotekets service och hon tror att det kan medföra nedskärningar och 
ökad övervakning av ungdomarna.82 Detta baserar hon på att en bibliotekarie som inte 
upplevt några problem med ungdomar uttalar en önskan om att de ska få vara ifred, 
medan de bibliotekarier som haft stökigheter vill ha avdelningen under större uppsikt. 
När ungdomarna inte beter sig som bibliotekarierna önskar och som de förväntar sig att 
en biblioteksbesökare ska göra leder det till en negativ syn på ungdomar.83 
 
Internet och datorer benämns som en verksamhet som innebär problem då ungdomarna 
sitter i stora grupper kring datorerna och inte använder dem till de ändamål bibliotekari-
erna vill. Den överanvändning av internet och datorer som vissa bibliotek upplever har 
lett till att de minskat på antalet datorer och även spärrat sidor såsom Lunarstorm. Detta 
trots att Dahlkvists informanter hävdar att datorer och internet är en välanvänd och 
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populär tjänst.84 Bibliotekarierna straffar således alla ungdomar på grund av enskilda 
incidenter. Dahlkvist beklagar att bibliotekarierna väljer att fokusera på problemen och 
minska antalet datorer, trots att de är populära hos ungdomarna.  Detta menar hon kan 
vara ett uttryck för en konservatism hos bibliotekarierna angående hur en biblioteks-
besökare ska vara och bete sig.  85 De verkar gärna vilja ha ungdomar på biblioteket så 
länge de uppför sig väl, men vi föreställer oss att de kanske inte vill att biblioteket ska 
likna en fritidsgård. Bibliotekarierna i Dahlkvists studie är dock villiga att köpa in olika 
sorters medier, till exempel musik och film, som ungdomarna efterfrågar.86 Dahlkvist 
hävdar, i enlighet med de tidigare studier hon använder sig av, att bibliotekariens 
attityder till ungdomar påverkar arbetssätt och bemötande. Därför är det viktigt att de 
som arbetar med ungdomar är positivt inställda.87 
 
Alla de tillfrågade biblioteken i studien ligger i kommuner som har som målsättning att 
prioritera och främja barn- och ungdomsverksamhet och kultur. Bibliotekarierna tycker 
också att service till barn och ungdomar bör prioriteras högst på biblioteket, även om de 
flesta erkänner att barn ofta prioriteras framför ungdomar och att ekonomi och personal-
brist hindrar större satsningar.88 En bibliotekarie efterlyser särskilt ett samarbete med 
lärare för att få ungdomar att komma till och använda folkbiblioteket. Informanterna är 
tämligen eniga om att ungdomar är en svårlockad användargrupp, men Dahlkvist menar 
att detta förefaller vara en myt och att studier visar att unga läser minst lika mycket som 
vuxna. Det finns även en fara, menar Dahlkvist, i att folkbiblioteken överskattar skol-
bibliotekens roll i ungdomars biblioteksanvändning.89 

3.3 Barn och internet 

Vi har valt att här referera en doktorsavhandling inom pedagogik skriven av Patrik 
Hernwall för att ge en inblick i hur barn själva ser på sin internetanvändning och ge ett 
komplement till bibliotekariernas bild av hur barn och unga beter sig. Hernwall har 
intervjuat barn om deras internetvanor och vi vill se om barnens erfarenheter stämmer in 
på hur bibliotekarierna uppfattar barns och ungas aktiviteter på internet. Hernwalls 
undersökning är den nyaste forskning kring barns syn på sina egna internetvanor som vi 
funnit, den är utgiven 2001 men studien gjordes redan 1997-1998. Detta är relativt tidigt 
i interneteran och vissa funktioner som han nämner finns inte ens längre. Vi tror dock 
att barnens uppfattning av internet inte har förändrats alltför mycket sedan dess, trots att 
användningen ökat och nya funktioner utvecklats. De ämnen Hernwall talar om känns 
fortfarande aktuella och de problem och möjligheter han tar upp återkommer även i 
annan, nyare forskning.  
 
Patrik Hernwalls doktorsavhandling Barns digitala rum: berättelser om e-post, chatt 
och Internet bygger på en studie om hur barn uppfattar och använder internet. Barnen 
han studerar kommer från fyra skolklasser i olika delar av Sverige och är mellan 8 och 
13 år. Hernwalls verk handlar förvisso mest om barn och datorer i skolan och även 
hemmet, men vi antar att barnen är intresserade av att använda nätet till liknande saker 
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även då de besöker biblioteket. Den bild Hernwall ger av ungas dator- och internet-
användning är heterogen, men han försöker uttyda vissa gemensamma drag. Att datorn 
kan användas på så många olika sätt gör att så gott som alla barn finner något av 
intresse i den, endast ett fåtal av barnen säger sig vara helt ointresserade.90 
 
Hernwall menar att datorn, och då framförallt internet, är en viktig del i barnens kultur. I 
princip alla barnen i hans avhandling uttrycker att de hade eller ville ha tillgång till en 
dator hemma. För dem kan datorer vara något man måste kunna behärska för att inte gå 
miste om vissa delar av dagens barnkultur.91 Sett ur detta perspektiv menar vi att det är 
viktigt att de barn som inte har möjlighet att använda en dator hemma kan göra det 
någon annanstans för att inte hamna utanför gemenskapen, och detta skulle kunna vara 
en uppgift för biblioteket.  
 
Att kunna mycket om datorer eller att ha en bra dator hemma uppfattas av barnen som 
något positivt och de barn som har dessa privilegier har ofta en lite högre position i 
gruppen. Bland Hernwalls undersökta barn är det något positivt att uppfattas som 
”datanisse”, men i en engelsk studie som han jämför med är barnen däremot väldigt 
måna om att inte uppfattas som sådana. För att undvika nördstämpeln använder dessa 
killar internet till typiskt manliga aktiviteter, mestadels till att söka pornografiska bilder. 
I Hernwalls undersökning är det dock ovanligt att killarna använder nätet till att söka 
pornografi eller annat opassande material.92 Av de barn Hernwall talar med är det bara 
ett fåtal som säger att de stött på opassande material på internet, men i den mån de 
nämner detta handlar det om pornografi. På vissa av skolorna har barnen mer erfarenhet 
av att söka på internet i samband med skolarbete, vilket även innebär att de oftare stöter 
på pornografiska sidor. Dessa kommer ofta upp då barnen använder sökord som inte alls 
har med detta ämne att göra. De flesta av barnen tycker att dessa sidor är ointressanta 
och löjliga men ibland även upprörande.93 
 
Kommunikation med andra människor är en viktig funktion med internet för barnen. De 
använder det för att chatta med tillfälliga bekantskaper, skaffa nya kompisar eller hålla 
kontakten med gamla.94 Det är vanligt att barnen chattar och e-postar tillsammans 
genom att en sitter vid datorn och skriver och de andra sitter bredvid. Chatten ger dem 
möjlighet att i gruppens trygghet testa och utmana sina roller, och skulle det bli obehag-
ligt kan de välja att stänga ner chatten.95 
 
För många av barnen har internet alltså en social och kommunikativ funktion, men för 
andra kan det vara själva teknikintresset som är det viktigaste. När barnen blir äldre 
ökar dock ofta intresset för kontaktmöjligheterna på internet, vilket både kan bero på att 
de utvecklas språkligt och att de blir mer intresserade av att skaffa vänner. Vad barnen 
vet och vad de kan påverkar hur de använder internet och datorer, och användningen 
förändras med åldern.96  
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Några av skolorna i Hernwalls undersökning använder sig av AgoraSkola, ett intranät 
för skolor där barnen kan e-posta och chatta med varandra. Barnen i studien uppskattar 
att detta finns tillgängligt då det blir en avgränsad miljö i det oändliga internet, de kan få 
en överblick och känna igen folk de pratat med innan.97 Detta tycker vi skulle kunna 
liknas vid att använda filter för internet på bibliotek, där barnen endast kan besöka 
utvalda sidor, få en överblick av innehållet och på så sätt känna sig trygga. Hernwall 
menar dock att AgoraSkola även kan ge barnen en känsla av övervakning, eftersom 
lärarna också kan vara med och chatta och det finns en moderator. Även om de 
egentligen inte är övervakade kan själva föreställningen om det begränsa deras dialog 
med varandra och anknytningen till skolan gör att barnen tenderar att använda ett mer 
korrekt språk.98 Vi tror att bibliotek kan ge en liknande begränsning där miljön kan 
associeras till ett visst uppförande och ge signaler om vad som är passande att göra. 

3.4 Reglering av internet 

Vi kommer här att presentera två magisteruppsatser som berör ämnet reglering av 
internet på bibliotek. Det finns flera uppsatser som skrivits inom detta område men vi 
har valt att begränsa oss till dessa två eftersom vi anser att de ger en bra överblick. 
Uppsatserna är i huvudsak inriktade på själva användningen av filter och regleringar på 
bibliotekens internetdatorer. Deras slutsatser angående barn och unga är av extra stort 
intresse för oss och vi har tagit lärdom av dessa och använt dem som utgångspunkt när 
vi utformat vår studie. 
 
I Sandra Falks och Jenny Åhmans magisteruppsats Filter = censur?: En enkätunder-
sökning om bibliotekariers rätt att begränsa information med hjälp av datorfilter 
utforskas bibliotekariers attityd till datorfilter, och deras huvudfråga är om bibliotekari-
erna anser sig ha rätt att begränsa tillgången till internet. Detta har undersökts genom 
enkäter med en blandning av kvalitativa och kvantitativa frågor som besvarats av 53 
bibliotek, samt tre kvalitativa uppföljningsintervjuer.99  
 
Synen på filter är varierande bland de undersökta biblioteken, på ungefär 20 bibliotek är 
de negativa till filter, lika många uttrycker en positiv inställning och ett tiotal är osäkra. 
Av de undersökta biblioteken är det dock endast åtta som använder sig av någon slags 
filter, men en majoritet på 50 bibliotek har regler för internetanvändningen. De flesta 
anser också att användarna både behöver hjälp med internet och att de behöver över-
vakas. Övervakningen sker bland annat genom att de placerar datorerna på ett sätt som 
gör att förbipasserande kan se vad som finns på skärmarna.100  
 
Vanligast är att biblioteken förbjuder pornografiska, rasistiska och olagliga webbsidor. 
Annat som inte är tillåtet är mestadels chatt, nedladdning av filer och spel. Chatt anses 
mestadels vara en aktivitet unga ägnar sig åt och detta stör de andra biblioteks-
besökarna, samma sak är det med spel. Barn och unga samlas ibland i grupper kring 
dessa och blir alltför högljudda, samtidigt som de hindrar att datorerna används till 
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seriös informationssökning.101 Falk och Åhman skriver att på vissa bibliotek kan 
bibliotekarierna kontrollera vilka webbsidor som besöks och stänga av användare som 
varit inne på olämpliga webbsidor, vilket författarna menar kan vara integritets-
kränkande då användarna inte verkar vara informerade om att detta kan hända. Även 
placeringen av datorerna kan ge upphov till en diskussion om integritet. Många av 
biblioteken i studien har placerat datorerna så att skärmarna är fullt synliga för förbi-
passerande besökare och bibliotekarier. Bibliotekarierna själva ser dock detta som något 
positivt då det blir som en slags social kontroll och de flesta användare föredrar själv-
mant att inte gå in på sidor som kan verka stötande. Falk och Åhman menar dock att 
problem kan uppstå om man vill söka känslig information och vet att andra kan se vad 
man gör vid datorn, eller om man kanske vill göra bankärenden på datorn. De noterar att 
inget av de bibliotek de undersökt nämner detta som ett integritetsproblem.102  
 
Flera bibliotekarier uttrycker att de inte funderat så mycket över filter då de inte haft 
några problem med missbruk av datorerna. Författarna tror dock att detta kan vara en 
problematisk inställning, för om en situation uppkommer kanske biblioteket inte har tid 
att överväga olika lösningar utan skyndar sig att skaffa ett filter.103  
 
Kristina Wihlney undersöker i sin magisteruppsats Ja eller nej till filter?: En kvalitativ 
undersökning i frågan om svenska folkbibliotek bör filtrera Internet eller ej huruvida 
folkbibliotekarier vill ha internetfilter eller inte och vilka argument  de har för sina 
ståndpunkter. Hon tar även upp kvalitetsfrågor och jämför internet med det övriga 
beståndet. För att få svar på sina frågeställningar har Wihlney utfört kvalitativa djup-
intervjuer på fyra folkbibliotek i närliggande småsamhällen.104 De bibliotek som 
undersöks har olika inställningar till filter: ett bibliotek har tidigare haft filter, ett 
använder det fortfarande, ett har inte och ett ska snart skaffa. Två av biblioteken har 
filter för de minderårigas skull, det ena för att skydda dem och det andra för att stoppa 
dem. Ett tredje bibliotek vill istället garantera de ungas tillgång till information och 
använder därmed inte filter. Hur de motiverar användningen av filter beror på olika 
erfarenheter.105 
 
Wihlney kommer fram till att olika typer av användare kan ha betydelse i bibliotekets 
val att använda filter på datorerna.106 Alla bibliotek i hennes studie har liknande regler 
för användning av internetdatorerna, vilket kan bero på att de utformat reglerna efter det 
gemensamma länsbibliotekets riktlinjer. Biblioteken är överlag positiva till internet. 
Deras invändningar gäller mest praktiska problem som kan uppstå, till exempel den 
stökiga miljö ungdomarna orsakar vid datorerna.107 Åsikterna om filter är blandade hos 
Wihlneys informanter. De som använder filter på sina internetdatorer har även fått ta 
emot klagomål från användarna.108 Andra undersökningar som tas upp i uppsatsen är 
mestadels negativa till filter, och det verkar vara den dominerande åsikten i debatten.109  
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Wihlney kommer fram till tre olika tillvägagångssätt när det gäller filter på bibliotekens 
internetdatorer : inte filtrera, filtrera allt eller bara filtrera på vissa datorer (exempelvis 
de för barn). Vid användning av filter för barn bör biblioteket dock upplysa föräldrarna 
om att det inte är någon garanti för att allt olämpligt filtreras och se till att barnen får 
vägledning.110 

3.5 Relevans för uppsatsen 

I avsnittet Syn på barn och medier behandlas ett antal verk som diskuterar hur vuxna 
förhåller sig till barns medieanvändning. De olika synsätt och idéer som framkommer 
här är intressanta för vår uppsats eftersom vi undersöker vilka synsätt bibliotekarier ger 
uttryck för gällande barns och ungas bruk av internet. Genomgående för dessa verk är 
att vuxensamhällets bild av barn ofta kännetecknas av stor optimism alternativt stor oro 
och rädsla. Barn och ungdomar betraktas ofta i form av ytterligheter och skräck-
scenarion eller drömbilder målas upp kring relationen till media.  
 
Under rubriken Barn och ungdomar på bibliotek refererar vi två magisteruppsatser, den 
ena handlar om hur biblioteksanvändare benämns i svensk bibliotekspress och den 
andra fokuserar på hur bibliotekarier arbetar med ungdomar på biblioteket. I båda dessa 
uppsatser framkommer olika idéer kring barn och ungdomar, som vi ser som särskilt 
intressanta. Unga ses ofta som tätt förknippade med såväl användning av internet som 
vissa problem förknippade med bruk av datorer. Vi menar att detta samband mellan 
internetanvändning på biblioteket och barn och unga som användargrupp är värt att 
beakta. Det är även intressant att se vilka problem som framkommer och hur biblio-
tekarierna väljer att arbeta med dessa.  
 
I avsnittet Barn och internet behandlas en avhandling om hur barn själva upplever sin 
internetanvändning. Det visar sig att barnen uttrycker både problem och fördelar med 
internet, samt att upplevelserna kan skilja mellan individerna. Vi tycker att det är 
särskilt intressant med den mängd sociala funktioner användningen av internet och 
datorer kan ha för barnen.  
 
I Reglering av internet figurerar två magisteruppsatser som undersöker i vilken mån 
bibliotek använder sig av filter på internetdatorer samt hur bibliotekarierna förhåller sig 
till detta. Av intresse för oss är att barn och unga kan ses som en anledning att filtrera 
internet, antingen för att skydda dem från att stöta på otrevliga webbsidor eller stoppa 
dem från att medvetet besöka sådana. Det är också tänkvärt hur många bibliotek som 
använder filter och vilken inställning till reglering av internet på bibliotek som generellt 
framkommer i studierna.  
 
 
  

                                        
110 Wihlney 2001, s. 54. 
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4. Teori  

Vi börjar detta kapitel med att introducera våra teoretiska utgångspunkter i form av 
David Buckinghams forskning och de synsätt han beskriver i After the death of 
childhood: Growing up in the age of electronic media, som vi utgår ifrån i analysen. 
Därefter presenterar vi den metod vi använder för att analysera vårt empiriska material 
och beskriver arbetet med analysmallen.  

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

David Buckinghams After the death of childhood: Growing up in the age of electronic 
media inleds med en kritisk litteraturöversikt på området barn och medier. Denna 
översikt används för att synliggöra två kontrasterande synsätt som han vill lyfta fram 
och diskutera. Det som framkommer är att barn å ena sidan ses som utsatta, svaga och i 
behov av skydd, och å andra sidan ses de som naturligt tekniskt kompetenta med 
förmåga att hantera medias budskap. Buckingham använder det sista kapitlet i boken för 
att framhålla egna idéer kring barns förhållande till media och resultat ur egen 
forskning, och detta utgör det tredje synsättet vi kommer att presentera. Buckingham 
använder inga speciella namn för de två synsätt han diskuterar i litteraturgenomgången, 
han poängterar dock deras inställning till barn och medier som antingen negativ eller 
positiv. Därefter för han fram egna idéer kring hur man bör arbeta med barn och 
medier.111 Detta ger oss tre synsätt som vi kallar det negativa, det positiva och det 
pedagogiska. 

4.1.1 Det negativa synsättet  

I kapitlet ”The death of childhood” presenterar Buckingham sex verk112 som han menar 
uttrycker en sinsemellan liknande syn på barn och medier. Gemensamt för dessa är att 
de oroar sig för påverkan och att barn ska ta skada av vad de kan ta del av via olika 
medium.113 Den negativa framtoningen är framträdande och vi valde därför att kalla 
detta för det negativa synsättet i vår analysmall (se kapitel 4.3). Det är framförallt TV 
som varit i fokus för den debatt som förts angående påverkan, men vi anser att även 
internet kan diskuteras i samma ordalag. För att skydda barnen vill man här minska 
deras kontakt med visuella och interaktiva medier, och om inte annat i så hög grad som 
möjligt övervaka och reglera vad barnen kan och får göra. Den litteratur som Bucking-
ham refererar till framhåller ofta media och TV som mer eller mindre ansvariga för 
samhällsproblem gällande barn och unga. För att skydda barnen vill man separera dem 
från vuxna och utesluta dem från vuxenvärlden tills de är mogna för den.114 
 

                                        
111 Buckingham 2000. 
112 Elkind, David 1981. The hurried child: Growing up too fast too soon ; Meyrowitz, Joshua 1985. No 
sense of place: The impact of electronic media on social behavior ; Postman, Neil 1983. The 
disappearance of childhood ; Sanders, Barry 1994. A is for Ox: The collapse of literacy and the rise of 
violence in an electronig age ; Steinberg, Shirley & Kincheloe, Joe, red. 1997. Kinderculture: The 
corporate construction of childhood ; Winn, Marie 1984. Children without childhood. 
113 Buckingham 2000, kap. 2. 
114 Buckingham 2000, s. 24-25. 
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Buckingham tar upp några verk inom forskningen runt barn och medier, och vi 
presenterar här de åsikter som är mest signifikativa för det negativa synsättet. David 
Elkind menar att via media, främst TV, kommer barnen i kontakt med attribut och 
språkbruk för vuxna företeelser som kärlek och sex i allt yngre år och skapar en sorts 
pseudoförståelse av dessa fenomen. Han anser att barnen skyndar genom barndomsåren, 
något som enligt utvecklingspsykologen Piaget gör individen otrygg och oförberedd på 
vuxenlivets prövningar eftersom inlärning bara kan ske när barnet är moget.115 Marie 
Winn ser barns ökade kritiska tänkande som negativt, då detta medför ifrågasättande av 
de vuxnas auktoritet som i högre grad måste anstränga sig för att vinna barns respekt. 
Hon menar att föräldrarna ska skydda barnen från vuxenvärlden snarare än att förbereda 
dem på den.116  
 
Ett flertal av författarna inom synsättet menar att våld bland barn och unga, till exempel 
i form av imiterande våldsdåd, är direkt kopplat till det de ser på TV och till viss del 
även datorer.117 Några oroar sig även för de rent fysiska risker som kommer sig av för 
mycket TV-spelande eller stillasittande framför datorn.118 Dessa författare har i 
huvudsak konservativa lösningar på problemen med media. Förslag på åtgärder riktas 
uteslutande till föräldrar och vuxna, barnen tillskrivs ingen makt över sin medie-
användning.119  

4.1.2 Det positiva synsättet 

Motpolen till det negativa synsättet beskrivs i kapitlet ”The electronic generation” och 
här kännetecknas de fyra författare120 Buckingham refererar till av en tro på att barn har 
en medfödd teknisk kompetens och är kapabla till kritiskt tänkande. De sätter stor tilltro 
till barnen och deras medfödda förmåga, och hävdar att de inte behöver någon hjälp från 
vuxna för att klara sig i det nya medielandskapet.121 Denna optimistiska inställning 
ledde till att vi kallade detta det positiva synsättet. Synsättet fokuserar vidare på de nya 
möjligheter för ökad makt och frigörelse som barn får via datorer och man menar att 
datorer ger aktiva, demokratiska och deltagande användare.122 Om TV ses som isoler-
ande så bygger man istället nätverk och skapar nya kontakter genom internet. Ännu en 
positiv aspekt är möjligheten till eget skapande och kreativitet via olika datorprogram. 
Denna typ av utopiska idéer används enligt Buckingham ofta vid marknadsföring av 
datorer och programvara, inte minst för att övertyga föräldrar och lärare.123 Författarna 
här menar att vuxna måste börja lita på barnen och också lära sig av dem, de kan inte 
längre hävda sig som auktoriteter bara för att de är vuxna.124 
 

                                        
115 Elkind enl. Buckingham 2000, s. 21-23. 
116 Winn enl. Buckingham 2000, s. 24-25. 
117 Buckingham 2000, s. 29. 
118 Buckingham 2000, s. 43. 
119 Buckingham 2000, s. 39. 
120 Katz, Jon 1997. Virtuous reality: How America surrendered discussion of moral values to 
opportunists, nitwits and blockheads like William Bennett ; Papert, Seymour 1996. The connected family: 
Bridging the digital generation gap ; Rushkoff, Douglas 1996. Playing the future: How kids’ culture can 
teach us to thrive in an age of chaos ; Tapscott, Don 1998. Growing up digital: The rise of the net 
generation.  
121 Buckingham 2000, Kap. 2. 
122 Buckingham 2000, s. 49. 
123 Buckingham 2000, s. 44. 
124 Buckingham 2000, s. 41. 
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De författare som presenteras i detta kapitel i Buckinghams bok är inte helt överens, och 
vi har valt att fokusera på dem som har mest extrema åsikter för att lättare särskilja de 
olika synsätten. Med undantag för en av författarna är texterna inte skrivna av akade-
miker utan hör snarare hemma inom populärvetenskapen.125 Detta kritiserar också 
Buckingham, då han ifrågasätter författarnas empiriska stöd för sina antaganden.126  
 
Don Tapscott är den mest optimistiska av de författare Buckingham hänvisar till, och 
enligt honom kommer den digitala teknologin innebära strukturella förändringar, 
exempelvis för demokratin. Människor blir genom den nya tekniken självständiga, 
skeptiska till auktoriteter och interagerar samtidigt mer med varandra. Han säger att 
denna utveckling slutligen kommer att leda till en upplösning av de traditionella 
hierarkierna för kunskap och makt.127  
 
Seymour Papert påstår att de problem barn kan ha med internet och datorer endast beror 
på att föräldrar, lärare och mjukvarutillverkare fortfarande använder sig av förlegade 
antaganden och inlärningsmetoder. I övrigt ser han bara praktiska och tekniska problem, 
som att internet kan vara långsamt eller att mjukvaran har dålig design, och även detta 
ligger på de vuxnas ansvar. När barnen får fria tyglar kommer däremot tekniken kunna 
användas på rätt sätt och alla problem är lösta. Föräldrar och lärare är inkompetenta då 
det gäller datorer, men de vill ändå helst inte låta barnen få kontrollen menar han.128  

4.1.3 Det pedagogiska synsättet 

Det tredje synsättet som Buckingham själv förespråkar och stöder med egen forskning 
återfinns genomgående i hans argumentation i After the death of childhood samt tydlig-
görs i hans slutsatser i det avslutande kapitlet ”Children’s media rights”. Med tanke på 
de lösningar Buckingham ser på olika problem relaterade till barn och medier, där han 
helst vill förbereda och utbilda barnen, kallar vi detta det pedagogiska synsättet. Han 
menar att man inte kan beskylla internet och datorer för alla problem som författarna i 
det negativa synsättet gör, oavsett om det handlar om våld, moral, kommersialism, 
sexism eller familjevärderingarnas fall.129 Mediepubliken är inte en homogen grupp som 
reagerar likadant på stimuli, och barn och unga kan inte ses som försvarslösa och utan 
förmåga att kritiskt granska det de ser.130 Buckingham tycker inte heller att man kan 
förutsätta att barn besitter en naturlig fallenhet för att hantera medias budskap, som 
författarna i det positiva synsättet gör. Datorn är inte den magiska lösningen på alla 
problem och kommer inte automatiskt göra barnen smarta.131 Den största bristen 
Buckingham ser i dessa tidigare nämnda synsätt är att de inte tar in kontext och person-
liga och kulturella influenser när de diskuterar barns medieanvändning.132 Han tycker 
också att det är viktigt att ta hänsyn till att barns livsvillkor kan variera kraftigt mellan 
individer.133  
 

                                        
125 Buckingham 2000, s. 46. 
126 Buckingham 2000, s. 54-55. 
127 Tapscott enl. Buckingham 2000, s. 47. 
128 Papert enl. Buckingham 2000, s. 49. 
129 Buckingham 2000, s. 45. 
130 Buckingham 2000, s. 38. 
131 Buckingham 2000, s. 45. 
132 Buckingham 2000, s. 81. 
133 Buckingham 2000, s. 63. 
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Buckingham påpekar att en syn på barn som sårbara och i behov av skyddande åtgärder 
kan användas som grund för att legitimera begränsningar även av deras tillgång till 
kunskap och information. Istället menar han att man bör försöka satsa på olika varianter 
av självreglering (self-regulation) för både vuxna och barn, och ifrågasätter idén att barn 
verkligen skulle vara sämre rustade för att hantera media och därmed vara i större behov 
av skydd än vuxna.134 Buckingham hävdar att barn mycket väl kan vara mer kompetenta 
än vuxna tror i vissa avseenden, men att de aldrig får någon chans att visa detta. Hur de 
bemöts av vuxna påverkar hur de beter sig, och om de inte bemöts som kompetenta 
individer kan de inte förväntas bete sig som sådana heller. ” … there is a self-
confirming process here: how we think about children leads us to act in particular ways 
towards them, which tends to produce the behaviour that confirms our own thinking 
about what children are like.”135 Dock är denna kompetens någonting som utvecklas 
gradvis och som man behöver hjälpa barnen med.136  
 
Sålunda efterlyser Buckingham ett samhällsklimat som förbereder och hjälper barn och 
unga att hantera de mediabudskap som de konfronteras med. Att se barn som ofull-
ständiga individer och försöka skydda dem via regler är ingen bra lösning menar han.137 
Istället bör man fråga sig hur barn kan lära sig att aktivt delta i vuxenvärlden och förstå 
den kultur de möter i media, samt hur man på olika sätt kan hjälpa dem med detta.138 Att 
med hjälp av filter söka hindra åtkomst till olika typer av information ser han som 
onödigt arbete då den ungdom som är fast besluten att finna denna typ av information 
förmodligen lyckas ändå. Istället ska man satsa på att utbilda barn och unga, och arbeta 
med att både rekommendera bra information och varna för och diskutera det som kan 
vara mindre bra.139 Utbildande instanser i samhället spelar en stor roll i detta arbete med 
att ge barn tillgång till medias möjligheter och medel för att göra bruk av dessa.140 

4.1.4 Kritik av Buckingham  

Buckinghams bok är delvis en litteraturöversikt och vi valde att utgå från de synsätt han 
identifierat istället för at t själva göra motsvarande litteraturstudie. Vi har ibland upplevt 
detta som problematiskt, eftersom de verk som Buckingham presenterar i sin bok inte 
alltid har samma syn på barn och unga fastän de tillhör samma synsätt. Som vi 
påpekade tidigare har vi valt att utgå från de författare som uttryckt de mest extrema 
åsikterna för att få en tydlig skillnad mellan de tre synsätten och på så sätt underlätta 
analysen.  
 
Buckinghams synsätt tydliggörs ytterligare i vår analysmall i avsnitt 4.3.2 där vi har 
anpassat hans idéer till det material vi vill analysera utifrån ett biblioteksperspektiv. Vi 
har själva namngett de tre synsätten och utarbetat analysmallen med utgångspunkt i 
After the death of childhood, där vi har formulerat huvudtankarna i synsätten med egna 
ord. Vi är medvetna om att Buckingham själv kritiserar både det negativa och det 
positiva synsättet på en rad grunder och därför önskar väva samman dem med egna 
tankar i det, som han ser, önskvärda sättet att hantera ungas medieanvändning. Det 
positiva och det negativa synsättet är extrema och vi har valt att ha dem sådana för att 
                                        
134 Buckingham 2000, s. 200. 
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kunna illustrera olika sidor, medan det pedagogiska synsättet förmodligen är det som de 
flesta håller med om i slutändan. När det gäller frågan om filter har vi i det pedagogiska 
synsättet reviderat Buckinghams syn något. I After the death of childhood säger han att 
filter inte är önskvärt för att reglera barns och ungas internettillgång, trots att han menar 
att det egentligen är ganska ineffektivt. Vi har dock formulerat detta i analysmallen så 
som att det i vissa fall kan vara acceptabelt med filter om det gäller för alla användare 
och inte bara barn och unga, exempelvis om man baserar det på argument om ett 
kvalitativt urval på biblioteket eller använder det av praktiska skäl.  
 
Något som vi saknade i Buckinghams bok var en diskussion kring bibliotekens arbete 
rörande barnens medieanvändande och utvecklande av deras mediekompetens. 
Buckingham pratar visserligen om vikten av att institutioner som rör barn ska sam-
arbeta, och fastän skola och familj är dem han uttryckligen fokuserar på, menar vi att 
detta även innefattar bibliotek.  
 
Vi ställer oss också en aning kritiska till att en del av verken Buckingham valt att ta upp 
inom det negativa synsättet skrevs under tidigt 1980-tal och vi antar att både författarnas 
och samhällets åsikter kan ha förändrats sedan dess. På den tiden var hemdatorer precis 
uppfunna och inget som var särskilt vanligt förekommande. Visserligen diskuterar 
Buckingham inte bara datorer och internet utan även TV och video som var dåtidens 
nya medier och därför föremål för debatt kring barn och mediers påverkan. Vi menar 
dock att det kanske inte är så konstigt om dessa författares åsikter ter sig ålderdomliga 
och bakåtsträvande när några av verken hade nästan 20 år på nacken då After the death 
of childhood publicerades år 2000. De böcker som används i det positiva synsättet 
kommer däremot samtliga från 1990-talet och kan därför i högre grad tänkas spegla den 
tidens nyväckta entusiasm då datorer blivit alltmer vanliga. 

4.2 Metod för analys 

Här nedan redogör vi för vilken metod vi använde för att analysera vårt insamlade 
material med utgångspunkt i vår teori. Idéanalys framstod som ett gångbart tillväga-
gångssätt för vår uppsats, närmare bestämt genom användningen av idealtyper. Vi 
konstruerade en analysmall (se kapitel 4.3.2) innefattande de tre olika idealtyperna 
gällande synsätt på barns internetanvändning som vi identifierade utifrån vår teori, 
David Buckinghams After the death of Childhood. 

4.2.1 Idéanalys 

Idéanalys är ett textanalytiskt verktyg, det används alltså för att i skrivna dokument 
urskilja olika idéer som uttrycks.141 Vi tyckte att en sådan metod kunde användas på 
våra intervjuutskrifter, eftersom de är en slags text som uttrycker våra informanters 
idéer och åsikter. I Göran Bergströms och Kristina Boréus bok Textens mening och 
makt talas det om idé- och ideologianalys, men vi valde att endast använda begreppet 
idéanalys, då det var idéer vi fokuserade på. Det är dock tänkbart att det finns olika 
ideologier inom bibliotekssektorn, till exempel i form av olika föreställningar om 
bibliotekets syfte, men det är inte detta vi i huvudsak fokuserar på i vår studie. Vi utgick 
inte från några politiska ståndpunkter men ville utifrån det Bergström och Boréus kallar 
                                        
141 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys s. 157. 
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ett aktörsperspektiv142 undersöka hur bibliotekarier uttryckte synen på ungas internet-
användning och vilka idéer de gav uttryck för. Bergström och Boréus skriver att studier 
som undersöker till exempel idéer inom en samhällelig organisation räknas till idé och 
ideologianalys,143 och det var detta vi ville göra.  
 
Idé- och ideologianalys har använts i forskning inom flera olika ämnen och är en 
etablerad tradition inom samhällsvetenskapen. Analysverktyget idealtyp som vi utgick 
ifrån är enligt författarna bra då man vill skapa ordning i sitt material och urskilja 
mönster. Välgjorda idealtyper är självklart en förutsättning för att lyckas med analysen, 
och även kunna göra jämförelser sinsemellan.144 Idealtypen ska enligt Bergström och 
Boréus ” … inte ses som en modell som beskriver verkligheten och den kan inte heller 
avläsas i verkligheten.”145 Däremot kan de användas för att beskriva idésystem och 
sedan fungera som ett raster att lägga över texter för att sortera in utsagor i olika 
kategorier. Rimligt är även att en av idealtyperna efter analysen visar sig beskriva 
materialet bättre än de andra.146 
 
En kritik riktad mot sådana klassifikationsscheman som idealtyper representerar är att 
det ibland kan vara oklart om analysverktygen verkligen föregått studiens genom-
förande eller om de skapats av denna, menar Bergström och Boréus. Det kan också vara 
problematiskt om forskaren försöker tvinga in materialet i idealtyperna och inte låter 
materialet tala för sig själv, eller om idealtyperna är för grovhuggna och inte lyckas 
sortera materialet på ett effektivt sätt.147 Vi försökte vara så öppna som möjligt i vårt 
möte med intervjuutsagorna och ville använda vår analysram som stöd, inte som lag. 
Vår mall utformades före, under och efter intervjuernas genomförande. Innebörden i 
den har hela tiden varit densamma, även om vi har formulerat och strukturerat om för 
tydlighetens skull. 
 
Ju mer specifika idealtyperna är, desto svårare kan det bli att avgöra var utsagorna hör 
hemma och möjligheten finns att mycket av materialet hamnar utanför tolkningsramen. 
Olika forskare tenderar även att göra olika bedömningar.148 I kvalitativa analyser kan 
det överlag vara svårt för olika forskare att få likadana resultat eftersom forskarens 
personlighet och förförståelse spelar roll i arbetet med materialet. Det svårt för oss att 
veta om någon annan hade gjort annorlunda val än vi då det gäller genomförandet av 
analysen och klassificeringen av utsagorna, och på så sätt fått andra resultat. 
 
Det är viktigt att idealtyperna motsvarar de idéer som undersökningsobjekten kan tänkas 
ha 149, i vårt fall bibliotekarierna. Alla idéer som uttrycks bör gå att passa in i endera 
idealtypen, något vi hoppades kunna göra i så hög grad som möjligt. Dock hade vi ett 
antal intervjufrågor som inte var direkt avsedda för att tolka på detta sätt utan snarare 
för att ge oss sammanhang och bakgrundsfakta och tydliggöra informantens helhets-
värderingar och situation. Denna information analyserade vi inte med hjälp av ideal-
typerna. 
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4.3 Utformning av analysmall 

Här väver vi samman vår teori och vår metod för analys. Vi kommer att diskutera hur vi 
har använt oss av Buckinghams bok och hur vi förhåller oss till den. Vidare diskuterar 
vi utformningen av analysmallen och motiverar våra val av teman. Vi presenterar även 
analysmallen, och slutligen redogör vi för hur arbetet med analysen gick till. 

4.3.1 Presentation av analysmall 

För att analysera bibliotekariernas syn på barn och unga som internetanvändare utgick 
vi från de synsätt som återfinns i Buckinghams After the death of childhood. Vi 
definierade olika aspekter som kännetecknar de tre synsätten och jämförde sedan med 
intervjumaterialet. För analysen använde vi oss av metoden idealtyper, vilket innebar att 
vi konstruerade så utpräglade definitioner som möjligt av de olika synsätten genom att 
tydliggöra skillnader i deras sätt att se på olika aspekter av barns internetanvändning. 
Med hjälp av idealtyperna kategoriserade vi våra informanters utsagor och undersökte 
vilka uppfattningar bibliotekarierna gav uttryck för gällande barns och ungas internet-
användning. 
 
De teman som vi valde att ta med i analysmallen är de som återkommit i Buckinghams 
diskussioner kring de tre synsätten och som vi ser som centrala för att få en förståelse 
för de förhållningssätt bibliotekarierna har till barns och ungas internetanvändning. 
Utifrån dessa teman ville vi analysera vårt material från intervjuerna. Nedan följer en 
kort förklaring om varför vi intresserade oss för de olika områdena samt vilken typ av 
information varje delområde kommer att innehålla i presentationen av materialet. 
 
Under temana Positiva funktioner med internet för barn och unga samt Problem med 
barns och ungas internetanvändning i analysmallen diskuterar vi vad bibliotekarierna 
uttrycker som bra respektive dåligt gällande barns och ungas internetanvändning. 
Vilken vikt bibliotekarierna lägger vid positiva och negativa aspekter tror vi kan ha 
betydelse för hur de ser på barn och unga i allmänhet. I temat Skillnader mellan barns 
och vuxnas internetkompetens tittar vi närmare på vilka skillnader som uttrycks i 
intervjuerna gällande barns respektive vuxnas bruk av och förståelse för internet. En syn 
på barn som mindre kompetenta än vuxna kan sedan till exempel ligga till grund för att 
biblioteken väljer att tillämpa olika regler för barn och vuxna. På punkten Lösningar på 
problemen tror vi att skillnader i synsätt på barn och unga visar sig tydligt. Hur 
bibliotekarierna väljer att hantera problem och svår igheter samt vilka lösningar de vill 
arbeta med säger en hel del om vilket synsätt de har, menar vi. När det gäller Syn på 
filtrering och reglering av internet på folkbibliotek vill vi undersöka vilka ställnings-
taganden bibliotekarierna ger uttryck för gällande informationsfrihet och internet på 
bibliotek och hur de förhåller sig till regleringar av barns och ungas internetanvändning. 
Vi är också intresserade av vilka anledningar som anges för att filtrera internet på 
biblioteket. 
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4.3.2 Analysmall 

 
Synsätt 

 
Tema 

1 
Det negativa 

synsättet 
 
 
Ser barn som utsatta.  
Fokus på problem och oro 
för att barn ska fara illa.  

2 
Det positiva 

synsättet 
 
 
Ser barn som 
kompetenta.  
Fokus på möjligheter 
och barns tekniska 
förmåga. 

3 
Det pedagogiska 

synsättet 
 
 
Ser barn som individer.  
Fokus på dialog och 
kommunikation med 
barnen. 

 
Positiva funktioner 
med internet för 
barn och unga 

Positivt med 
informationssökning för 
intellektuella syften.  
Fokus ligger i övrigt  på 
problemen.  
 

Nya möjligheter för 
bland annat kreativitet 
och demokrati.  
Barnen blir starkare 
genom nya medier.  

Internet förser barn 
med information och 
stimulerar deras 
nyfikenhet. 
Kommunikation mellan 
barn styrker dem som 
individer och grupp. 

 
Problem med barns 
och ungas 
internetanvändning 

Barn är passiva och 
försvarslösa i mötet med 
medier, de är inte kapabla 
till kritiskt tänkande.  
Datorer gör barnen 
asociala.  
Våldsbilder kan ge göra 
att barnen kopierar 
beteendet.  
Vuxna exploaterar barn 
via internet, exempelvis 
pedofiler.  

De problem som finns 
är endast orsakade av 
vuxnas försök att 
begränsa barnen. Utan 
deras inblandning 
klarar de sig ut an 
problem. 

Barn vill inte vara barn 
längre, de får tillgång 
till de vuxnas värld 
tidigare.  
Alla har inte samma 
möjligheter med 
internet, risk för 
informationsklyfta. 
Media har förmåga att 
påverka och man måste 
vara medveten om 
detta.  

 
Skillnader mellan 
barns och vuxnas 
internetkompetens 

Man skiljer tydligt mellan 
barn och vuxna, skillnad-
erna är utvecklings-
mässiga och 
åldersrelaterade.  
Barn saknar förmåga att 
förstå och hantera det de 
möter i media.  
 

Barn har en naturlig 
teknisk förmåga och 
tänker kritiskt. 
Vuxna är mindre 
tekniskt kompetenta 
och kan lära sig av 
barnen. 

Kunskaperna är 
erfarenhetsbaserade, 
man måste arbeta aktivt 
med barnen för att de 
ska lära sig.  

 
Lösningar på 
problemen 

Man vill skydda och 
kontrollera, stänga ute 
barnen, undanhålla 
information, använda 
filter. 
De vuxna/föräldrarna ska i 
egenskap av auktoriteter 
ta ansvar för detta.  

Man ska ge ökad 
frihet och eget ansvar 
för barnen. 

De vuxna ska öppet 
och aktivt arbeta med 
att göra barnen kritiska 
och reflekterande.  
Fokus på dialog och 
kommunikation.  

 
Syn på filtrering 
och reglering av 
internet på 
folkbibliotek  

Man vill skydda barnen 
från olämpligt material på 
internet, och hindra att de 
oavsiktligt råkar på sådant 
som de kan fara illa av.  
Filter och annan slags 
reglering är en bra 
lösning. 

Filter behövs inte 
eftersom barn och 
unga har en naturlig 
fallenhet för att klara 
av de nya medierna.  
 

Självreglering är att 
föredra framför filter. 
Man ska inte begränsa 
tillgång till information 
med ålder som enda 
argument.   
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5. Metod 

I följande kapitel går vi igenom vilken metod vi använde oss av för insamling av 
material, hur vi genomförde urvalet och intervjuerna samt vilka problem vi stötte på. 
Metod och intervjufrågor har utformats utifrån den teori som redovisats i föregående 
kapitel.  

5.1 Val och utformning av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi önskade en djupgående 
insikt i hur olika bibliotekarier reflekterar kring de aktuella frågorna. Vi ville inte, som i 
kvantitativa metoder, använda oss av ett representativt urval och generalisera utifrån 
det. Genom vår studie hoppas vi däremot kunna ge exempel på några av de åsikter som 
kan finnas hos svenska folkbibliotekarier. Till hjälp vid metodens utformning använde 
vi Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder. De bibliotekarier vi intervjuat 
kallar vi för informanter, som vi menar är brukligt i kvalitativa studier. 
 
Av de kvalitativa metoderna var intervjuer mest passande för vårt syfte. Enligt Bryman 
ger intervjuer ”fylliga och detaljerade svar”150 och de bör därför ge den bästa tillgången 
till bibliotekariernas åsikter och synsätt. Med semi-strukturerade intervjuer kunde vi 
använda en intervjuguide, men samtidigt ha möjlighet att variera frågornas ordnings -
följd och komma med uppföljningsfrågor.151 Vi ville även ge informanterna möjlighet 
att svara på frågorna med egna ord och ge mycket utrymme för spontana uppföljnings-
frågor och sidospår. Enligt Bryman finns det en risk med förskrivna frågor att den semi-
strukturerade intervjun bara blir en strukturerad intervju med öppna frågor152, men detta 
hoppades vi undvika genom att se intervjuguiden mer som ett stöd för att påminna oss 
om de viktigaste frågorna som vi ville ta upp. Informanterna har därmed påverkat 
intervjuns utförande genom sina svar och sina personligheter. 
 
Vi använde oss företrädesvis av öppna frågor, vilket enligt Bryman gör att informant-
erna inte medvetet leds in på ett visst spår, de kan svara på det sätt de själva föredrar 
och ovanliga och oförutsedda svar kommer lättare fram. En nackdel med öppna frågor 
är att de kräver mer av informanterna153, men då de frivilligt gick med på att låta sig 
intervjuas och bokade tid hoppades vi att de redan var förberedda på denna 
ansträngning. 
 
För att kringgå problemet med de geografiska och ekonomiska begränsningar vi skulle 
ha haft om vi ville åka ut till biblioteken och intervjua informanterna på plats valde vi 
att utföra telefonintervjuer. På så sätt kunde vi arbeta över hela Sverige med vårt urval. 
Fördelarna vi såg med telefonintervjuer var för det första att det var billigare och tog 
mindre tid i anspråk. Telefonen kan enligt Bryman också skapa en distans som gör att 
informanterna inte påverkas i samma utsträckning av intervjuarens närvaro. De kan inte 
uppfatta olika faktorer som kön, klass, ålder och etnisk bakgrund hos intervjuarna och 

                                        
150 Bryman, Alan 2002. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 300. 
151 Bryman 2002, s. 127. 
152 Bryman 2002, s. 312. 
153 Bryman 2002, s. 158. 
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utgångspunkten blir mer neutral.154 Vi såg även en fördel i telefonintervjuns relativa 
anonymitet, då informanterna kunde känna sig mer trygga i och med att vi inte kände 
till så mycket om deras identitet.  
 
En av de största nackdelarna med telefonintervjuer enligt Bryman är dock just detta att 
man inte ser informanten och därmed inte kan uppfatta kroppsspråk och ansiktsuttryck 
eller själv använda sig av det.155 Genom att vi inte hade möjlighet att ta till leenden eller 
ögonkontakt för att skapa en tillitsfull relation med informanten försökte vi åstadkomma 
detta på annat sätt, exempelvis genom tonfall och allmänt vänligt bemötande. Det var 
inte heller möjligt att visa sitt intresse genom nickningar som man vanligtvis använder 
sig av, och det blev viktigt att istället genom hummanden och små kommentarer i stil 
med ”berätta mer!”, ”jahaaa” och ”hur menar du då?” visa att vi lyssnade intresserat och 
uppmuntra dem till att fortsätta prata. Det kunde också ha varit lättare att ställa frågor på 
plats, då själva miljön i sig kunde ha gett oss inspiration till fler frågor, men just den 
fysiska miljön var trots allt en bisak för vår uppsats. Vi visste heller inte alltid om 
informanten satt tillräckligt ostört för att genomföra intervjun, det överlät vi till dem 
själva att avgöra. Alla befann sig under intervjun på ett kontor på arbetet under arbets-
tid, utom en som intervjuades hemifrån på kvällstid, men vissa verkade sitta mer avskilt 
än andra. Vid ett par intervjuer kunde vi höra bakgrunds ljud som tydde på att de satt i 
närheten av andra människor eller hade en dörr öppen ut mot biblioteket, men det 
verkade inte som att någon informant blev störd av andra personer under intervjuns 
gång, ingen blev avbruten eller tilltalad såvitt vi kunde märka. Dock hände det att en 
informant själv frågade en kollega om något vid ett tillfälle. 
 
Vi tror att ämnen som rör yttrande- och informationsfrihet på folkbibliotek kan vara 
känsliga, men vi hoppas att informanterna ändå kunde känna sig fria att dela med sig av 
sina åsikter oavsett vad de trodde att vi vill höra eller vad som var de ”rätta” åsikterna. 
Bryman menar att detta kan ske då informanterna gärna vill ge en positiv bild av sig 
själv. För att motverka detta rekommenderar han att man inte ska visa vad man anser 
om deras svar och försöka hålla en distans till informanterna.156 Genom att vi gjorde 
telefonintervjuer gav det en viss distans som på så sätt var positiv, och vi försökte hela 
tiden att inte visa våra åsikter eller ställa ledande frågor.  

5.2 Urval och avgränsningar 

I vår undersökning eftersträvade vi inte statistisk representativitet, men däremot ville vi 
försöka få en bra geografisk spridning bland våra informanter. Vårt urval var därmed 
inte slumpmässigt, utan snarare ett strategiskt urval eller det Bryman kallar bekvämlig-
hetsurval157, där vi med avsikt valde de folkbibliotek som vi trodde kunde passa oss 
bäst. Anledningen till att vi eftersträvade en god geografisk spridning av informanterna 
var att vi upplevde att det skulle bli ett alltför begränsat urval för oss att undersöka de 
bibliotek som ligger i vår närhet. Risken fanns att de skulle ha gemensamma internet -
policys om folkbiblioteken låg i samma kommun eller län, så som fallet var i Wihlneys 
undersökning (se kapitel 3.4). Vi antog att om biblioteken ligger i samma område och 
har mycket kontakt kan de också påverka varandra. Vi ville försöka täcka in många 

                                        
154 Bryman 2002, s. 128-129. 
155 Bryman 2002, s. 129. 
156 Bryman 2002, s. 141-142. 
157 Bryman 2002, s. 115, 313. 
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olika åsikter som kan finnas på folkbibliotek i Sverige, eller åtminstone se till att de 
bibliotek vi undersökte inte påverkades av den geografiska närheten till varandra i sina 
ståndpunkter. Det fanns en möjlighet att de bibliotekarier vi intervjuade skulle uppvisa 
liknande åsikter angående barns och ungas bruk av internet, men då kunde vi i alla fall 
veta att detta inte berodde på att vi undersökt närliggande bibliotek i ett mindre område. 
Hade vi valt de närmaste biblioteken hade även anonymiteten varit svårare att upprätt-
hålla då man med utgångspunkt i högskolans geografiska läge kunnat gissa sig till vid 
vilka bibliotek informanterna arbetade.  
 
Vi valde ut tre folkbibliotek vardera i Norrland, Svealand och Götaland, det vill säga 
sammanlagt nio stycken. De utvalda biblioteken ligger i mellanstora städer med 50 000-
120 000 invånare/kommun och de tillhör inte samma landskap. Vi förmodade att större 
bibliotek överlag har fler datorer och kanske därmed arbetar mer aktivt med internet och 
har en större medvetenhet om internetfrågor. För att minimera antalet påverkande 
faktorer och därmed underlätta vår analys ville vi ha bibliotek som liknade varandra 
ganska mycket, och vi antog att städer av ungefär samma storlek har liknande 
biblioteksbudget, något som kan påverka möjligheten att tillhandahålla internet.  
 
Vårt praktiska tillvägagångssätt var att vi först tog kontakt via telefon med de nio folk-
bibliotek vi valde ut. Vi presenterade oss själva och tanken med vår uppsats, varefter vi 
antingen blev vidarekopplade till någon som skulle kunna vara lämplig för intervjun, 
eller så tog den som svarade på sig uppgiften. Vi efterfrågade inte någon särskild grupp 
av bibliotekarier, som barnbibliotekarier eller IT-ansvariga, utan sa att vi ville intervjua 
bibliotekarier med intresse i vårt område. Gemensamt var dock att alla informanter var 
utbildade bibliotekarier. Vid fyra tillfällen fick vi inte direktkontakt med någon som var 
intresserad, utan blev ombedda att skicka e-post med information till bibliotekets 
allmänna adress eller till en person som skulle höra med sina kollegor om det var någon 
som var intresserad. Detta fungerade inte speciellt bra då endast en person hörde av sig 
efter e-postkontakt. Ett av de bibliotek som vi tidigare hade skickat e-post till ringde vi 
upp igen och fick först efter denna andra kontakt en lämplig informant. Vi ser detta som 
en erfarenhet, att e-post som inte var riktad till en speciell person inte gav något resultat. 
Kanske var det så att alla räknade med att någon annan skulle svara och så blev det till 
slut ingen som gjorde det.  
 
Efter de inledande telefonsamtalen skickade vi e-post till informanterna med komplett-
erande information och bekräftelse av den tidpunkt vi bokat för intervju. Av de 
ursprungliga nio biblioteken vi kontaktade deltog slutligen sju stycken, ytterligare två 
tackade nej innan vi fick tag på de två sista informanterna. Samma urvalsprinciper som 
vi nämnt ovan användes hela tiden då vi valde ut nya bibliotek.  
 
Trots att vi via liknande typer av och storlek på bibliotek försökte få våra informanter 
att dela vissa erfarenheter och på så vis utgöra ett mindre yvigt underlag för analysen 
har de väldigt skilda bakgrunder. Eftersom vi inte efterfrågade till exempel barnbiblio-
tekarier eller IT-ansvariga för intervjun utan någon med intresse och engagemang inom 
vårt område fick vi informanter med olika sysselsättningar på biblioteket. Fyra av infor-
manterna var barn- och ungdomsbibliotekarier, två var bibliotekarier med IT-ansvar, en 
studiebibliotekarie och två allmänbibliotekarier. Könsfördelningen känns ganska 
naturlig med tanke på kvinnodominansen inom yrket, vi intervjuade tre män och sex 
kvinnor. De flesta erbjöd oss efter intervjun att kontakta dem om vi önskade veta något 
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mer och några bad om att få ta del av uppsatsen när den var klar. Detta upplevde vi som 
tillfredsställande och som att vi etablerade en positiv kontakt.  

5.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguidens frågor utformades utifrån analysmallen (se kapitel 4.3) och de olika 
aspekter som vi definierat med utgångspunkt i David Buckinghams After the death of 
childhood. Syftet med frågorna var att införskaffa information rörande bibliotekariernas 
syn på barns och ungas internetanvändning samt i viss mån även de praktiska 
förhållandena på informanternas bibliotek.  
 
Intervjuerna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor (se vår intervjuguide i Bilaga 1) 
gällande informanternas arbetsuppgifter och de praktiska förhållandena för att tillhanda-
hålla internet och datorer på det bibliotek de arbetade vid. Därefter kom det centrala 
avsnittet av intervjun där vår avsikt var att komma åt informanternas personliga idéer 
och värderingar rörande barns och ungas internetanvändning. Vi ansåg även att det var 
intressant att se om informanternas inställning skilde sig när de diskuterade internet på 
bibliotek i allmänhet och när fokus låg på barn och unga. Därför ställde vi, utöver de 
frågor som uttryckligen rörde barns och ungas internetanvändning, en del generella 
frågor angående informationsfrihet och kvalitetsgranskning på internet för att ge infor -
manterna tillfälle att även uttrycka en mer allmän åsikt. När intervjuguidens frågor 
utformades hade vi vår teori i åtanke, även om inte alla frågorna har en direkt koppling 
till ett speciellt tema i analysmallen. Vår avsikt med intervjuerna har varit att försöka få 
en övergripande bild av informanternas åsikter för att sedan analysera denna helhetsbild 
med hjälp av vårt analysverktyg. De tekniska frågor gällande filter och regler som åter-
finns i slutet av intervjun var tänkta som en avrundning där vi återigen anknöt till de 
faktiska förhållandena på informantens bibliotek. Vi frågade till exempel om de hade 
andra regler för barn och unga än vuxna och om de använde något filter på internet-
datorerna. Intervjuerna avslutades med att vi frågade om informanterna hade något att 
tillägga och gav dem därigenom en chans att ytterligare poängtera vad de tyckte var 
viktigt eller ta upp något som de tyckte vi hade utelämnat i våra frågor. 
 
Intervjuguiden reviderades under arbetets gång och detta kan möjligtvis ha påverkat 
intervjuernas utförande. De två första intervjuerna var längst, vilket kan ha berott både 
på att vi då använde en del frågor som vi strök inför senare intervjuer då de inte tillförde 
något, men också på att dessa personer tillhörde de som hade mycket att säga. I efter-
hand är vi glada över att informanterna i de inledande intervjuerna var väldigt öppna 
och pratsamma då vissa intervjufrågors något förvirrande ordningsföljd inte verkade 
påverka dem negativt, andra informanter hade kunnat påverkas mer av detta. Redan 
efter dessa inledande intervjuer märkte vi vad som fungerade bra eller dåligt och 
ändrade en del frågor. Mestadels är det dock ordningsföljden som ändrats när vi märkte 
att det blev en onaturlig följd. Vi tog även bort eller gjorde om frågor som visade sig 
överflödiga eller när vi märkte att de var otydliga. Den bifogade intervjuguiden är vår 
slutgiltiga och det var den vi använde för majoriteten av intervjuerna.  
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5.4 Insamling av material 

Vi deltog båda två vid intervjuerna med hjälp av högtalartelefon, en av oss ställde de 
flesta frågorna medan den andra funderade på eventuella följdfrågor. Intervjuerna 
varade i mellan 20 och 50 minuter och samtliga spelades in. Vi började varje intervju 
med att påminna informanterna om att de skulle vara anonyma i vår uppsats, precis som 
vi upplyste dem om i informationen vi skickade ut. Vi frågade även om de godkände att 
vi spelade in intervjun och alla svarade ja. En informant var lite tveksam till inspelning, 
men gav ändå sin tillåtelse utan övertalning då hon förstod anledningen till att vi ville 
spela in intervjun. Intervjuerna transkriberades samma dag eller inom de närmast 
följande. Transkriberingen var i princip ordagrann med fokus på det som var betydelse-
bärande. Småord som ”liksom”, ”alltså” och liknande som upprepades skrev vi inte 
alltid ut om de inte ändrade meningens innebörd. I de stycken vi ville använda som citat 
såg vi däremot till att allt var ordagrant.  
 
Det vi främst ville undersöka under intervjuerna var bibliotekariernas inställning till 
internet och unga användare. Eftersom dessa frågor kunde vara lite känsliga valde vi att 
inleda intervjuerna med några mer allmänna frågor för att därefter gå in på de centrala 
delarna. Detta gjorde även att vi inledningsvis fick en bra bild av hur situationen såg ut 
på det aktuella biblioteket innan vi övergick till de mer åsiktsinriktade frågorna.  
 
I den del av vår intervjuguide som behandlade bibliotekariernas egna åsikter såg vi noga 
till att alla frågor berördes vid varje intervju då det var detta som vi i huvudsak 
intresserade oss för och som därför var viktigast att behandla i intervjuerna. Det 
material vi fick från dessa frågor använde vi senare för den huvudsakliga analysen och 
det återkom även i analysmallens teman. Vi behövde inte alltid ställa alla frågor orda-
grant då de delvis gick in i varandra och vi märkte även att frågorna hade fått en bra 
ordningsföljd då de vid vissa tillfällen togs upp av informanterna innan vi ställde nästa 
fråga. Vissa av frågorna var inte direkt kopplade till bibliotekariernas syn på barn och 
internet, vilket berodde på att vi trodde det skulle bli svårt för dem att svara på en direkt 
fråga om detta. Vi försökte kringgå det genom att ställa öppna frågor kring varierande 
delar av biblioteksverksamheten och på så sätt få en uppfattning om bibliotekariernas 
inställning till internet. När det var möjligt försökte vi få informanterna att självmant 
börja prata om de ämnen vi intresserade oss för istället för att ställa frågorna exakt 
enligt formuleringarna i intervjuguiden. 
 
De svar vi fick från de avslutande tekniska frågorna är tänkta att utgöra en bakgrund till 
bibliotekariernas åsikter och används mest för att beskriva kontexten de arbetar i. Vi 
behövde aldrig ställa alla frågorna, de var mer tänkta som en påminnelse till oss själva 
om det var något vi glömt eller ville klargöra angående den praktiska hanteringen av 
internet innan vi avslutade intervjun. Oftast hade vi redan kommit in på dessa ämnen 
och behövde inte ställa frågorna. Vi frågade alla om de använde filter på bibliotekens 
datorer och till dem som svarade ja på det ställde vi även följfrågor om hur det funger-
ade. Detta var det få som kunde svara exakt på och för de som inte visste mer om det 
tekniska lät vi frågan bero, då informanterna verkade uppleva det som stressande att 
inte kunna ge oss svar. Det gällde även genomgående för alla frågor vi ställde, om vi 
märkte att informanterna blev osäkra eller lät besvärade krävde vi dem inte på något 
svar utan antingen förklarade vi frågan igen och gav dem mer tid att tänka eller hoppade 
till nästa fråga. Detta ledde till att vissa informanter pratade mer än andra, men vi tyckte 
det var viktigare att gynna ett avslappnat samtal än att tvinga fram svar. Vi fick dock 
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svar på alla våra frågor även om fylligheten i dessa varierade och informanterna var 
olika benägna att utveckla sina resonemang.  
 
När alla intervjuer var utförda och transkriberade började vi med att analysera materialet 
utifrån vår analysmall. Vi läste gemensamt igenom de utskrivna intervjuerna för att 
uppmärksamma intressanta uttalanden utifrån analysmallens teman. För tydlighets skull 
färgkodade vi även analysmallen och de uttalanden i intervjuutskrifterna som behandla-
de samma område, exempelvis Skillnader mellan barns och vuxnas internetkompetens. 
Redan här började vi diskutera vilket av de tre synsätten som reflekterades i infor-
manternas åsikter, alltså vilken idealtyp som stämde bäst ihop med materialet. Sedan 
sorterade vi in alla utsagor under rubriker utifrån analysmallens teman och 
sammanfattade de betydelsebärande avsnitten samt valde ut citat där de var särskilt 
signifikanta. Under varje rubrik delade vi sedan in informanternas åsikter i de olika 
frågorna efter synsätten, alltså om de kunde sägas stämma bäst överens med en negativ, 
positiv eller pedagogisk syn på barns och ungas internetanvändning.  

5.5 Problem och reflektioner 

Vi upplevde att det fanns två olika typer av beteende hos informanterna. Vissa verkade 
ibland se intervjufrågorna som ett test och något som de måste svara rätt på, de gav 
kortfattade svar, sa ofta att de inte visste och verkade inte vilja utveckla sina resone-
mang. Detta kan ha många orsaker, som osäkerhet i intervjusituationen från både deras 
och vår sida, tidsbrist, personlighet, att de inte satt tillräckligt ostört eller kände osäker-
het inför att bli inspelad på band. Vi upplevde också att det ibland var svårt att få dessa 
informanter att förstå det vi ville komma åt i varje fråga, de hängde kvar i det vi pratat 
om tidigare och de pratade hellre om tekniska och praktiska förhållanden än om idéer 
och egna åsikter. För att kringgå detta problem försökte vi få informanterna att prata 
mer uttömmande om ämnena genom exempelvis fler följdfrågor. Självklart kunde vi 
inte påverka faktorer som personlighet och liknande som gjorde att informanterna 
betedde sig på detta sätt, men då det var möjligt försökte vi få dem att utveckla sina 
svar. Den andra typen av informanter verkade snarare se intervjun som ett tillfälle att 
själva fundera kring och diskutera sina åsikter och ståndpunkter. Dessa informanter 
tänkte gärna högt och diskuterade med sig själva under intervjun och om de var osäkra 
inför en fråga så försökte de ändå svara på den. Ju mer frispråkiga informanterna var, 
desto lättare var det sedan att urskilja deras egna åsikter och tolka vilket synsätt de gav 
uttryck för. De som pratade mer generellt var svårare eftersom de inte i lika hög grad 
berättade om specifika situationer, känslor, åsikter och andra faktorer som kunde bidra 
med en tydligare riktning åt det de pratade om. 
 
De bibliotekarier vi intervjuade var i olika åldrar och hade arbetat olika länge på biblio-
tek, vilket vi tror kan ha påverkat deras uppfattning inte bara om uppsatsämnet utan 
även om oss en del. De som nyligen hade avslutat sin utbildning verkade mer 
intresserade av vår uppsats, de sympatiserade med oss och pratade om sina egna studier. 
De bibliotekarier som varit yrkesverksamma en längre tid tyckte vi ibland var mer 
reserverade, de hade kanske inte samma anknytning till den akademiska världen och var 
mer benägna att se det som att vi granskade dem på ett kritiskt sätt. 
 
Vårt antagande om att de bibliotek som var av liknande storlek skulle ha ungefär 
liknande förutsättningar stämde inte, antalet datorer varierade stort. Vi trodde också att 
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de bibliotek som var större skulle vara mer medvetna om de problem datorer och 
internet kunde skapa, men personalen på stora bibliotek verkade snarare mer uppdelad 
och alla var väldigt inriktade på sitt eget ansvarsområde. På så sätt hade det kunnat vara 
bättre att intervjua bibliotekarier på mindre bibliotek då de kanske kunnat ge en bättre 
helhetsbild.   
 
De praktiska frågor vi hade med i början av intervjuerna var tänkta som en inkörsport 
till vårt huvudintresse, det vill säga synen på internet och barn och unga. Vi trodde att 
det skulle passa bra med de inledande neutrala frågorna som en mjukstart för informant-
erna, samt för att vi skulle få en bild av förhållandena på biblioteket och informantens 
allmänna kunskaper om och inställning till datorer. I efterhand undrar vi dock om detta i 
vissa fall förvirrade informanterna istället då de sedan hängde kvar i att prata om 
tekniska faktorer på biblioteket snarare än egna åsikter och värderingar. En möjlighet är 
att vi kunde ha struntat i de tekniska frågorna och gått rakt på åsiktsfrågorna istället, och 
sedan kompletterat på slutet om de praktiska förhållandena inte framkommit redan 
under intervjun.  
 
Något som kan ha påverkat resultaten är att vi inte valde att inrikta oss på antingen barn 
eller ungdomar, då vi upplevde att dessa grupper är så pass närliggande att det är svårt 
att skilja dem åt. Hur man sätter åldersgränser mellan barn, ungdomar och vuxna 
varierar på bibliotek och i tidigare forskning. I den teori vi använt oss av förespråkar 
även Buckingham att mognadsfrågor inte bör baseras endast på ålder.158 Vi kan inte veta 
om informanterna hade någon specifik åldersgrupp i tankarna då de uttryckte sina 
åsikter eller om de i högre grad var inriktade på yngre eller äldre barn i olika frågor, 
utom då de nämnde något speciellt om det. Dock finns det en viss naturlig begränsning i 
och med att mindre barn inte kan söka på internet och använda det på samma sätt som 
läs- och skrivkunniga barn kan. Yngre barn kan visserligen använda spel och program 
men förmodligen är de inte lika intresserade av att söka information eller kommunicera 
via internet. Det kan också vara lättare att se vad barnen gör eftersom de oftast befinner 
sig på barnavdelningen, medan ungdomar i större utsträckning använder hela biblio-
teket. Alltså kan det finnas en skillnad på hur informanterna pratar om barn och hur de 
pratar om ungdomar.  

                                        
158 Buckingham 2000. 
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6. Presentation och analys av intervjuerna 

Vi har valt att presentera det insamlade materialet och analysen av det i samma kapitel 
för att undvika onödiga upprepningar. Vi inleder med att redogöra för de praktiska 
förhållandena för bibliotekens arbete med internet som framkom i intervjuerna, varefter 
vi introducerar informanterna. Efter detta kommer vi att redovisa vår empiri utifrån de 
teman och synsätt som introducerats tidigare i uppsatsen (se kapitel 4) och presentera 
våra informanters åsikter med referat och citat från intervjuerna. Under varje rubrik 
sammanfattar vi först i kursiverad text de aspekter som kännetecknar synsätten enligt 
analysmallen, för att påminna om hur den såg ut och vilka kriterier vi använde då vi 
placerade informanternas uttalanden i synsätten. 
 
Vi upplevde att informanterna ibland uttryckte åsikter tillhörande olika synsätt inom 
samma fråga och det var då svårt att sortera in uttalandet under ett synsätt. I dessa fall 
lade vi utsagan under det synsätt det stämde mest in på, samt diskuterade de skillnader 
och övriga tendenser som förekom. Anledningen till detta förfarande är att vi vill und-
vika att stycka upp informanternas uttalanden för mycket och istället illustrera hur de 
olika synsätten kan samexistera. Informanternas åsikter kunde variera beroende på 
vilket område de diskuterade, men vår avsikt var heller aldrig att klassificera personerna 
utan resonemangen de gav uttryck för i de olika frågorna. Därför redovisas materialet 
med utgångspunkt i synsätten och inte person för person.  
 
Antalet datorer på biblioteken varierar kraftigt, trots att vi valde bibliotek i städer av 
liknande storlek, det finns mellan 6 och 60 publika internetdatorer på de bibliotek våra 
informanter arbetar vid. Antalet datorer verkar dock inte ha någon märkbar inverkan på 
de anställdas engagemang och kunskaper. Informanten på det bibliotek som har flest 
datorer är visserligen väldigt engagerad och positivt inställd till internet, men det är 
även informanten på det bibliotek som har minst antal datorer. 
 
Rent praktiskt har de flesta bibliotek samma tillvägagångssätt för bokning av datorer. 
Sju av de nio biblioteken använder bokningssystemet NetLoan, ett bibliotek är på väg 
att skaffa det och ett bibliotek har på grund av tekniska problem en tillfällig paus i 
användandet. Via NetLoan bokar användaren tid med sitt lånekort och personlig kod, 
och bibliotekarierna kan därigenom se vem som varit inloggad på en dator vid en viss 
tid. De kan också se vilka sidor som har besökts och därmed är användaren personligen 
ansvarig för sina handlingar och kan även ställas till svars för dem. Användarna infor-
meras om dessa förhållanden och får även godkänna bibliotekets ordningsregler för 
internetanvändning när de bokar surftid. Hur biblioteken undersöker om någon bryter 
mot reglerna varierar dock, vissa har anställda som lägger mycket tid på att gå igenom 
loggar från datorerna medan andra endast gör detta i särskilda fall som till exempel vid 
polisanmälningar. Antingen gör de detta själva på biblioteket eller så är det kommunens 
IT-kontor som har ansvaret.  
 
En sak som förvånade oss var att de bibliotekarier vi talade med hade ganska dålig 
insyn i huruvida deras bibliotek använder sig av något filter på datorerna, och i så fall 
hur detta fungerar. Detta kan verka problematiskt för studien, men då vårt faktiska 
intresseområde inte är hur reglering sker utan hur bibliotekarierna själva tänker och 
tycker kring sådana frågor menar vi att intervjuerna gav oss användbar information. 
Bibliotekarierna har ändå åsikter om frågor gällande användning av filter, när det kan 
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vara befogat och vilka problem som kan finnas. Anledningen till att vi frågade om 
filteranvändning på biblioteken var för att få en referensram samt för att se om biblio-
tekariernas personliga värderingar skilde sig från arbetsplatsens tillvägagångssätt. 
 
Vi har gett informanterna fingerade namn, den första informanten börjar på A, den 
andra på B och så vidare. Eftersom analysen inte är upplagd efter person utan synsätt 
ger vi här en översikt av informanternas arbetsområden och hur länge de arbetat som 
bibliotekarier:  

- Adam är IT-bibliotekarie och har varit verksam inom bibliotekarieyrket i över 
20 år. 

- Berit är barn- och ungdomsbibliotekarie och har arbetat mindre än 5 år. 
- Cilla är barn- och ungdomsbibliotekarie och har arbetat som bibliotekarie i över 

30 år. 
- Doris är allmänbibliotekarie och har varit yrkesverksam i mindre än 5 år. 
- Erik är IT-bibliotekarie och har arbetat 15 år på bibliotek. 
- Filip arbetar som allmänbibliotekarie och har varit yrkesverksam i över 30 år. 
- Gun är studiebibliotekarie och har varit yrkesverksam i mindre än 5 år. 
- Hanna är barn- och ungdomsbibliotekarie och har arbetat på bibliotek i 10 år. 
- Inger är barn- och ungdomsbibliotekarie och har arbetat på bibliotek i 5 år. 

6.1 Positiva funktioner med internet för barn och unga 

Gällande de positiva aspekterna av barns och ungas internetanvändning är informant -
erna mycket eniga. Eftersom informanterna håller med varandra i frågan delar vi här 
inte in dem efter de tre synsätten utan redovisar resultaten sida vid sida. Det fanns en 
risk för godtycklighet om vi hade delat in dem i synsätten då alla tog upp liknande 
ämnen och det hade varit svårt att visa på skillnader mellan uttalandena. Detta problem 
återkommer dock inte gällande de övriga teman vi tar upp i detta kapitel. Vi upptäckte 
att vår analysmall heller inte uttrycker så stora skillnader kring vad som är bra med 
internet i förhållande till de tre olika synsätten på barn. Trots att det är olika formu-
leringar är innebörden mest densamma. Att stärka barn som grupp (det pedagogiska 
synsättet) kan till exempel återfinnas i intervjuerna i form av en uttalad positiv syn på 
barns kommunikativa aktiviteter på nätet, något som även finns i det positiva synsättet. I 
det negativa synsättet skulle en ökad kommunikation mellan unga däremot kunna 
uppfattas som något dåligt, som en grogrund för revolt och olydnad mot vuxna. 
 
De två positiva funktioner som alla tar upp på ett eller annat sätt är internet som social 
funktion för ungdomar samt internet som informationssökningsverktyg och källa till 
information och kunskap. Berit säger till exempel att internet är ett sätt att umgås för de 
unga, via Lunarstorm-sidor visar de upp sin existens och söker bekräftelse och nya 
vänner, något som i och för sig kan vara både positivt och negativt menar hon. Skol-
arbete som en positiv sida av ungas internetanvändning är något som Inger och Cilla 
betonar. Cilla och Hanna tycker även att det är viktigt med internet på biblioteket då de 
som inte har det hemma kan få tillgång till informationen, och pekar därmed på en 
demokratiaspekt i frågan. Erik håller med och framhäver invandrare som en grupp med 
särskilda behov av internetförsörjning via biblioteket: ”Det här är en invandrartät stad, 
det är mycket invandrare här som använder våra datorer och träffas här och träffar andra 
människor här, och får en ganska naturlig ingång i det svenska samhället genom 
biblioteket och dess datorer.” 
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6.2 Problem med barns och ungas internetanvändning 

De problem som vi tar upp i detta stycke verkar inte vara något som bibliotekarierna ser 
som överskuggande internets goda sidor. I vilka ordalag bibliotekarierna formulerar 
upplevda risker och problem är dock en mycket intressant aspekt att undersöka när det 
gäller hur de betraktar barn och unga som individer och som grupp. Mängden negativa 
aspekter kan verka stor men kanske beror detta på att det snabbt går att sammanfatta det 
som är bra med internet utan att behöva gå in på detaljer, medan problem kräver hänvis-
ningar till specifika situationer. Kanske är det också så att när allt fungerar bra är det lätt 
att vara eniga men när det gäller problem och hur de ska lösas kan åsikterna gå isär, och 
att vi därför fått många olika idéer från informanterna.  
 
De problem bibliotekarierna ser med barnens internetanvändning har varit av två slag, 
dels problem som rör ordningen och miljön i biblioteket och dels generella problem som 
handlar om saker som barnen kan ta skada av eller må dåligt på grund av. Alla nämner 
att våld och porr kan vara ett problem, men detta känns mer som ett principiellt uttal-
ande än att de verkligen tror att barnens psykiska hälsa är i fara.  

6.2.1 Det negativa synsättet 

Det negativa synsättet är det synsätt som i högst grad fokuserar på problem och oroar 
sig för att barnen ska fara illa. Man tror att barnen är relativt försvarslösa i mötet med 
media och dess budskap då de saknar förmåga att tänka kritiskt och förstå det de ser. 
Det talas om risken för kopierade våldsbeteenden och asociala barn, faran i att barn 
exponeras på nätet där vuxna kan utnyt tja dem och det olämpliga i att barn och unga 
kan titta på våld och porr på internet.  
 
Cilla tycker att det är tråkigt då det blir för mycket spel vid bibliotekets datorer, något 
hon anser att i huvudsak unga killar står för. Hon menar att killar oftare än tjejer kan bli 
stökiga och högljudda. Cillas åsikter gällande ålder och kön på barnen är ganska stereo-
typa, killar ser hon som bråkiga men tekniskt kompetenta medan tjejer är mer lugna 
men riskerar att råka illa ut på nätet. På Cillas bibliotek har de haft incidenter då opass-
ande webbsidor besökts, men detta har minskat i och med att de skaffat boknings-
system. Hon anser att de yngre barnen kan drabbas av detta om de råkar se ”otäcka 
saker” som de äldre barnen är inne på. Detta uttrycker en syn på yngre barn som oskyl-
diga och lättpåverkade, i linje med det negativa synsättet. Cilla tror att barn kan bli 
påverkade av saker de hittar på nätet men att det inte behöver vara så. Hon tror också att 
barn är sämre än vuxna på att förhålla sig källkritiskt, och då mycket information på 
internet inte är seriös kan det vara ett problem. Cilla ansluter sig även till det negativa 
synsättet då hon oroar sig för att barn ska chatta med någon som utger sig för att vara 
någon annan än den är och påpekar att hon läst i tidningen om hur unga flickor drabbats 
efter att ha stämt träff med någon från internet.  
 
Doris var väldigt svår att passa in i något av synsätten, inte minst då det gällde vilka 
problem hon såg. Hon talar om informationsöverflöd som ett allmänt problem med 
internet, men det tycker hon är en liten nackdel jämfört med de goda aspekterna. Hon 
tror dock att vissa webbsidor kan ha negativ inverkan på barn men hoppas att dessa inte 
går att besöka på bibliotekets datorer. Doris tror att folk (inte specifikt barn och unga) 
testar att gå in på stötande sidor ibland men tycker ändå inte att biblioteket har så 
mycket problem med detta och hon verkar inte hetsa upp sig särskilt: ”Huvuddelen gör 
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det nog inte men det finns en del som gör det.” Annars vill Doris inte att man ska kunna 
besöka rasistiska, pornografiska och olagliga sidor från bibliotekets datorer. Doris är lite 
vag, men nämner att barn kan påverkas av saker de ser på internet och tycker därför att 
biblioteket kan försöka spärra vissa typer av sidor, men hon verkar inte se detta som 
något stort problem. Hon nämner inte hur biblioteket skulle kunna arbeta med sådana 
problem utan kan tänka sig att filtrera bort dem. Denna oro för att barn påverkas och en 
vilja att skydda dem från otrevligheter, inte minst med filter, kännetecknar det negativa 
synsättet. 
 
Erik ser en negativ effekt i att datorer och internet ökar tempot i samhället, ” … det 
kanske vore trevligt om de läste en och annan bok ibland också. Avkoppling, eftertanke 
och att kunna ta det lite lugnt och låta långsiktigheten och reflektionen komma fram 
någon gång också. Det gör det väl på nätet med, men visst, det ligger i sakens natur att 
det ska gå så fort för att det är realtid allting.” Han tycker i likhet med Doris att man bör 
skilja mellan privat användning och den som sker på bibliotek, hemma kan det vara 
farligt att till exempel chatta med någon som utger sig för att vara någon annan än den 
är. Erik verkar även se barnen som aktiva och att de kan behöva regler för att begränsas 
i sin framfart: ”Allt som är förbjudet och spännande är ju naturligtvis attraktivt. Det är 
ju en kamp det där va. Då får man agera myndig och säga ajabaja och sådär får du inte 
göra. Jag kan ju inte säga att jag är chockad över att de närmar sig de sidorna.” I detta 
hänseende representerar Erik det negativa synsättet som förespråkar vuxnas auktoritet 
över barnen, men överlag är han ganska överseende och verkar inte vilja begränsa barn 
och unga. 
 
Filip tror att barnen kan råka illa ut om de får kontakt med folk på internet som luras att 
de är någon annan, och han tycker att de måste vara försiktiga med detta. Han ser också 
ett problem som ingen annan tar upp med datorspel och spel om pengar på internet, att 
detta kan vara skadligt rent ekonomiskt och att det kan skapa ett beroende. Datorspel 
och datorer i allmänhet ser han också som en anledning till att dagens ungdomar sitter 
still för mycket, vilket skadar deras hälsa. Han är även den enda som påpekar det 
negativa i att användarna kan titta på varandras skärmar i biblioteket och därmed 
inkräkta på varandras integritet, för detta kunde man bli avstängd på hans bibliotek. 
Dessa aspekter är inget specifikt för det negativa synsättet, men Filip nämner även 
problem som är kännetecknande för det. Exempelvis ser han en brist i barns och ungas 
källkritik och menar att de ofta tror att allt som är skrivet är sant. Han talar också om att 
yngre kan bli skrämda av hemska bilder på nätet och att det inte är bra om de kommer in 
på sidor med sexuellt innehåll. Även om han inte tror att barnen tar direkt skada så 
tycker han att det är olämpligt. På hans bibliotek har de haft en del problem med att 
användarna porrsurfar. 

6.2.2 Det positiva synsättet 

Inom det positiva synsättet ses barn och unga som aktiva och kompetenta användare av 
den nya tekniken. Dagens vuxna ligger efter i den tekniska kompetensen medan barnen 
har en naturlig förståelse för informationstekniken. Problemen består mest i att de 
vuxna vill lägga sig i barns och ungas internetanvändning, trots att de klarar sig själva.  
 
Under detta synsätt var det inga informanter som passade in när det gällde synen på 
problem. Alla ser något problem med barns och ungas internetanvändning, även om 
många tycker att de är väldigt kompetenta också. Detta kanske tyder mer på realism än 



 46 

pessimism. Informanterna har erfarenheter som visar att internet inte är problemfritt för 
vare sig vuxna eller barn. 

6.2.3 Det pedagogiska synsättet 

Förespråkarna för det pedagogiska synsättet tycker att det kan vara problematiskt när 
barn alltför tidigt får tillgång till och vill ta del av de vuxnas värld via internet. Det är 
lätt att komma åt olämpligt material, både med avsikt och att råka komma in på det. All 
slags media har en påverkan på individen och detta är något man måste vara medveten 
om, det är nödvändigt att vara bra på källkritik. Det finns också en risk med internet att 
alla inte har samma tillgång till det eller samma kompetens, och att det kommer att 
skapas en informationsklyfta.  
 
Adam säger att barn och unga ofta använder sig av dåliga sökmetoder, de söker bara 
som de gör i Google och är oftast nöjda med det trots att det finns fler funktioner. Han 
tycker att detta är något de borde lära sig mer om i skolan. Han tror att de unga av 
många ses som bra på sökningar och tekniskt kompetenta, men de kan ha problem att 
hitta information när de verkligen behöver den. Adam uttrycker på så sätt en idé om att 
barn och unga inte alltid är tillräckligt kompetenta för att hantera internet, samtidigt som 
han inte tror de bara är offer utan faktiskt kan lära sig detta med rätt hjälp, vilket är 
typiskt för det pedagogiska synsättet. Han ser också ett problem i att barn kan bli 
upprörda av vissa sidor på internet, men tror inte att de är helt oskyldiga själva då de 
hamnar i sådana situationer: ”Det är klart hamnar de på någon riktigt otäck vålds[sida] 
och ser några väldigt gräsliga massakerscener från nåt krig i bilder eller ser sexuella 
övergrepp på bild så kan de nog må illa av det, det tror jag säkert. … Hur hamnar man 
på såna sajter, man gör det inte av en slump det är ingen större risk att en tioåring som 
sitter och klickar på datorn ska hamna där utan att veta om det. Man ska veta var man 
ska leta i så fall.” Även detta tyder på att han ser barnen som aktiva internetanvändare, 
men inte fullt kapabla att hantera allt de stöter på. Något motsägelsefullt är det att han 
menar att unga kan ha problem med att finna information när de behöver den, men att 
de ändå kan hitta sidor med ett visst (opassande) innehåll. 
 
Berit ser ett problem i att det finns mycket opålitlig information på internet och att det 
kräver en källkritisk förmåga, något som barn kan behöva vägledning och hjälp med. 
Olämpliga sidor som våld och porr tror hon bidrar till en avtrubbning både för vuxna 
och barn, men hon ser ingen större fara i att bara stöta på det enstaka gånger. Berit säger 
att alla blir påverkade av det de ser, särskilt med tanke på hur reklam fungerar. Dock är 
det individuellt hur man hanterar det och hur mycket man tar till sig. Detta är typiskt för 
det pedagogiska synsättet, eftersom hon inte ser åldersmässiga utan snarare individuella 
skillnader i kunskap. Berit ser det även som ett problem, kanske inte för biblioteket men 
i allmänhet, att barnen fuskar med skoluppgifter och stjäl redan färdiga uppsatser från 
internet. Hon påpekar dock att de som vill göra det lätt för sig alltid hittar en väg för det, 
detta är inget specifikt för internet egentligen. Nätmobbing tycker hon också är ett 
problem. Dessa mer moraliska problem är dock inte typiska för internet i sig, men det 
framhäver på sätt och vis hur hon tycker att arbetet med barn och unga ska gå till. 
Problemen är också av det slaget som går att lösa med dialog och diskussion med barn 
och unga. 
 
Gun säger att vuxna tror att barn är duktigare än de egentligen är, vilket kan innebära att 
de får klara sig själva mer än vad som är nyttigt. Barnen behöver hjälp med att skapa ett 
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kritiskt förhållningssätt. Hon nämner våld, pornografi och kriminella handlingar som 
potentiella faror men hon ser dem inte som vanligt förekommande problem. Hon tror att 
unga kan påverkas av information de hittar på internet. Gun kan inte komma på något 
sätt att direkt undvika dessa företeelser, men anser att dialog och diskussion kan fungera 
som verktyg för att hantera och stå emot negativa influenser. Hennes förhållningssätt 
tyder på den medvetenhet om problemen och de sätt att lösa dem som är känneteck-
nande för det pedagogiska synsättet. Dock tar hon även upp praktiska problem, att det 
kan bli högljudd stämning i biblioteket när användarna är större sällskap av barn och 
unga som chattar eller spelar spel på datorerna.  
 
Hanna uttrycker en fara med att vuxna kan ta kontakt med och utnyttja barnen, något 
som hon inte tycker är barnens fel utan något som vuxna gör. Dock anser hon inte att 
barnen är helt oskyldiga då det även finns problem med internet som de själva orsakar, 
till exempel nätmobbing. Detta är i och för sig inte specifikt för internet utan en förläng-
ning av det som händer i verkliga livet. Hon tror inte heller att barnen bara råkar komma 
in på sidor som kan ses som olämpliga: ”Det finns ju säkert sidor som är väldigt dåligt 
om barn kommer åt, men det kanske inte är de som är de lättaste att hitta heller.” Hon 
tror också att barnen själva kan avgöra vad de klarar av att titta på och backar om det är 
något otrevligt. Det har hänt att barn har varit inne på stötande sidor men hon tror att det 
är något som är vanligare i hemmet än på biblioteket. Hanna ser vissa problem med 
barns och ungas internetanvändning, men tror ändå att de kan hantera en hel del på egen 
hand. 
 
Inger säger att barn kan bli kontaktade av pedofiler på internet. Hon tror att porr och 
annat olämpligt material på internet kan vara dåligt för barnen, men bara om de inte har 
någon att diskutera det de sett med. Det är viktigt att det finns vuxna i deras närhet som 
de kan prata med. ”Det har man ju själv pratat med unga som har råkat komma in på 
porrsidor till exempel och har mått väldigt dåligt av det. Har de någon att prata med om 
det här så tror jag inte att det skadar dem nej.” Själva materialet i sig är inte skadligt, 
men om barnen inte vet hur de ska förhålla sig till det kan det påverka dem negativt och 
de behöver bli bättre på källkritik. 

6.3 Skillnader mellan barns och vuxnas 
internetkompetens 

Här intresserar vi oss för om informanterna uttrycker några intellektuella åtskillnader 
mellan barn och vuxna. För att få en bakgrund tittar vi även på hur internettillgången ser 
ut rent praktiskt på deras bibliotek. Vi undrar om biblioteket har andra regler för barn 
och unga och hur bibliotekarierna förhåller sig till detta, samt hur informanterna disku-
terar barns bruk av och förståelse för internet jämfört med vuxnas. 
 
De praktiskt tillvägagångssätten skiljer sig inte så mycket mellan biblioteken. De flesta 
har några datorer som endast är till för barn, dock är det ofta datorer med spel och 
program men ingen internetuppkoppling som står på barnavdelningarna. Gällande 
internet förekommer två tillvägagångssätt, antingen får barn och vuxna boka och 
använda samma datorer eller så finns det särskilda datorer ämnade för olika ålders-
kategorier. Inget av biblioteken tillämpar olika regler för barn och vuxna, utan de regler 
och eventuella filter som finns gäller på alla bibliotekets datorer. De skillnader som 
dock förekommer är dels i form av skriftliga förmaningar och uppmaningar vid datorer 
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för barn och unga som inte finns vid de vuxnas samt annorlunda regler för surfandets 
kvantitet i form av tidsmässiga begränsningar.  
 
När det gäller skillnader i vad barn och unga använder internet till jämfört med vuxna är 
informanterna väldigt eniga. Alla tar upp det sociala som en viktig faktor för barn, att de 
kommunicerar och umgås mer via internet än vuxna gör. Barn ser också surfandet som 
ett självändamål och ett tidsfördriv medan vuxna har speciella ärenden.  

6.3.1 Det negativa synsättet 

Skillnaderna är tydliga mellan hur barn och vuxna hanterar internet, förmågan är 
beroende av ålder och mental utveckling. Barn är dåliga på källkritik och kan inte 
förstå och hantera det de möter i olika medier.  
 
Adam kan tänka sig möjligheten att censurera mer för barn, exempelvis porr och våld, 
men hur det ska gå till vet han inte riktigt. Detta tyder på en inställning där barn och 
unga saknar förmåga att hantera och förstå samma saker som vuxna. Han kan tänka sig 
en gräns vid 16 år eftersom det gäller för exempelvis förseningsavgifter och användarna 
då räknas som vuxna på hans bibliotek.  
 
Cilla är lite tveksam till om barn ska ha samma tillgång till informationen på internet 
som vuxna då hon menar att barn är mer blåögda och naiva, och hon tycker därför att 
man kan vara mer restriktiv mot barn. På hennes bibliotek har de vid barnens internet -
datorer satt upp förmaningar om att till exempel inte lämna ut personlig information på 
nätet eller lita på allt som står, detta finns inte vid de vuxnas datorer (som används från 
14 år). Cilla tycker att biblioteket ska kunna spärra vissa saker då hon menar att använd-
arna till exempel inte ska kunna se på barnporr på kommunens datorer. Vi menar dock 
att det troligtvis inte är barn utan snarare vuxna som möjligen skulle kunna få för sig att 
försöka titta på sådant. Cillas åsikter kan ändå ses som ett led i att skydda barn från 
exploatering genom att hämma tillgången till dylikt material på bibliotekets 
internetdatorer. 
 
Filip menar att barn blir bättre på källkritik ju mognare de blir. Han tycker inte att barn 
och vuxna ska ha samma tillgång till information och menar att ” … det kanske inte är 
så lämpligt för barn att få veta alla sanningar när de är väldigt unga. Man får vänta med 
det tills de blir vuxna.” Han verkar därigenom se mognad som åldersrelaterat och något 
som sker oavsett annan kontext. 
 
Inger ser barnen som oskyldiga då hon tycker att det är ” … olyckligt om de kommer in 
på såna porrsidor till exempel, av slumpen eller så.” Hon hanterar detta genom att för-
söka leda dem ”till rätt ställen” med länksamlingar. Inger tycker att det skulle kunna 
vara befogat att ha olika regler för barn och vuxna, men de har inte det på hennes 
bibliotek. 

6.3.2 Det positiva synsättet 

Barnen har en naturlig teknisk kompetens och kan tänka kritiskt. I vissa hänseenden är 
det de vuxna som har något att lära av barnen, snarare än tvärtom.  
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Doris tycker att barn och vuxna ska ha samma tillgång till information, men påpekar att 
de praktiska reglerna ändå kan variera på skol- och barnbibliotek. På grund av att barn 
gärna sitter väldigt länge vid datorn så tycker hon dock att det kan vara bra att sätta en 
tidsgräns för deras nyttjande av internet. Detta verkar dock bero på praktiska omständig-
heter så att fler ska få tillgång till datorerna snarare än att Doris tycker att ungas rätt till 
information ska begränsas.  
 
Det positiva synsättet återfinns även hos våra informanter Erik och Hanna som båda 
tycker att barn och vuxna ska ha samma regler och tillgång till informationen via 
bibliotekets internetdatorer, och att barn och unga har samma förmåga att förstå och 
hantera internet som vuxna. Deras idéer innebär såväl frihet som ansvar för barnen utan 
vuxen styrning. På Hannas bibliotek har de inte olika regler för barn och vuxna, men 
vissa skillnader finns i vad de får använda då hon säger att ” … i så fall är det väl så att 
vi är lite mer generösa mot barn, de får spela, det får nog inte egentligen vuxna”. Hanna 
säger att hon kan tänka sig att hjälpa användare, även unga, att finna kontroversiell 
information, som olika sidor i en fråga för ett seriöst skolarbete.  

6.3.3 Det pedagogiska synsättet 

Vilken internetkompetens man har beror inte på hur gammal man är, det är snarare en 
fråga om erfarenheter och varierar från person till person. De vuxna bör arbeta aktivt 
med barnen och lära dem att hantera det material de kan hitta på internet. 
 
Berit anser att det kan vara skadligt för alla att komma in på olämpliga internetsidor, 
och hon tror inte att påverkan är åldersrelaterat: ”Sen tror jag också att det skiljer från 
person till person. Jag tror att eftersom människor är så olika, de finns ju de som är så 
att de klarar av, att man är ganska stark som individ som kan inse så att det här är 
liksom fiktion.” Berit har relativt höga tankar om barns och ungas tekniska kompetens: 
”Naturligtvis om man ser dagens ungdomar behöver ju inte hjälp med datorer, däremot 
kanske det är så att … det är andra saker som man kanske måste visa på och hjälpa.” 
Detta uttalande bär spår av en syn på barn som naturligt tekniskt kompetenta, och Berits 
inställning kan därmed sägas vara en blandning av det positiva och det pedagogiska 
synsättet. Då hon säger att det finns saker att arbeta med och förbättra antar hon ändå ett 
pedagogiskt synsätt. 
 
Gun vill se samma tillgång till information på internet för barn och vuxna: ”Det tycker 
jag, för var sjutton ska vi annars dra gränsen och vid vilken ålder ska vi göra det då? 
Och ungar och vuxna, alltså alla är vi olika och ungar mognar vid olika åldrar, sen i och 
för sig vill inte jag att de ska sitta och titta på sånt men…” Detta innebär en syn på 
kunskap som något som följer med erfarenhet och personlig mognad, inte nödvändigtvis 
ålder. Hon framhäver även biblioteket som en trygg miljö för ungdomarna då det ju 
alltid finns personal där om något skulle hända eller om ungdomarna vill prata om 
något. Gun säger att en del vuxna och ibland lärare har dåligt självförtroende när det 
gäller att använda internet och överskattar därför de ungas förmåga. Hon menar inte att 
de unga skulle sakna kunskaper men att det oftast finns områden att arbeta vidare med, 
som exempelvis att bygga upp ett källkritiskt helhetsperspektiv. ”Jag tror inte man ska 
tro att ungdomar plötsligt klarar sig själva nu bara för att de kan söka i Google och 
chatta och ha sig och allting. Jag tror de behöver ett stöd i det här att söka bra infor -
mation som man kan behöva, dels till skolan men ja liksom i samhället i övrigt då.”  
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6.4 Lösningar på problemen  

Här diskuterar informanterna dels i allmänna ordalag hur man bör arbeta med barn och 
internet men också vad biblioteket kan ha för roll i detta arbete. Informanter resonerar 
kring vad bibliotekarierna kan bidra med för att öka ungas kunskap om internet och 
arbeta för en väl fungerande användning. 

6.4.1 Det negativa synsättet 

Lösningarna i det negativa synsättet består i huvudsak av hårdare regler för att stänga 
ute och på så vis även skydda barnen från potentiella faror. Föräldrar, lärare och 
andra vuxna ska i egenskap av auktoriteter ta ansvar för att skydda barnen på olika vis. 
Då man menar att barn saknar förmåga att förstå och hantera viss information är det 
bäst att de förblir omedvetna om somliga saker så länge som möjligt. 
 
Filip vill begränsa ungas internetanvändning i form av tidsbegränsning och även genom 
att spärra vissa aktiviteter. Han tycker att ett stort ansvar för detta ligger hos föräldrarna 
samt hos skolan: ”Föräldrarna ska nog ha lite insyn på det där, tycker jag nog är viktigt. 
Många föräldrar är nog lite blåögda när det gäller det, och jag tror de ska mera synas 
och vad deras ungar håller på med. De ska försöka sätta sig in i det. Men det förstår man 
ju att de blir lite förda bakom ljuset, men så är det alltid med yngre generationer. Och så 
har ju lärarna ett stort ansvar. Jag tror inte att vi bibliotekarier tar på oss någon sån roll, 
det tror jag inte att vi gör så mycket.” Filip tycker att bibliotekariernas uppgifter består i 
att hjälpa till med det praktiska kring datorer och mer avancerade litteratursökningar, 
men detta är inget specif ikt för barn och unga. Källkritik ser han som problematiskt, och 
även om han säger att de försöker prata om det med användarna ibland, så tycker han att 
det mest är skolans ansvar att lära ut detta till barn och unga. 
 
Inger säger att bibliotekarien kan leda de unga till rätt ställen på internet med hjälp av 
länksamlingar. Föräldrarna och skolan tycker hon har det huvudsakliga ansvaret med att 
lära barnen använda internet på ett bra sätt, särskilt föräldrarna måste vara mycket mer 
delaktiga. Detta tyder på en syn på vuxna som auktoriteter som kan lära barnen vad som 
är rätt och fel.  

6.4.2 Det positiva synsättet 

Man ska ge ökad frihet och eget ansvar för barnen, de vuxnas inblandning förstör bara. 
Eftersom man inom detta synsätt inte ser några problem med barns internetanvändning 
är det svårt att förespråka några lösningar. 
 
Doris tycker att bibliotekarierna kan hjälpa till att visa hur man tänker källkritiskt, men 
tillstår att de sällan får den typen av frågor från användarna som mest verkar sköta sig 
själva. Angående kvalitetsgranskning på internet säger Doris: ”Jag tror att som låntagare 
så vet man ju att internet är, vad ska man säga, öppet forum sådär. Och det tycker jag 
inte precis är nåt, det gör väl inget. Det är ingen som tror att vi har ansvar för vad de kan 
se på nätet.” Hon tycker dock att biblioteket kan använda regler och filter för att hindra 
användarna att komma åt vilka sidor som helst. Doris åsikter är väldigt svåra att placera 
in, hon förespråkar att bibliotekarierna ska lära ut källkritik (det pedagogiska synsättet) 
men säger ändå att hon tror att folk vet att internet är som det är och att de inte kan ta 
ansvar för det (mer det positiva synsättet ), samtidigt som hon kan tänka sig att filtrera 
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bort opassande sidor (det negativa synsättet). Att hon hamnar under det positiva 
synsättet beror på att hon inte skiljer ut barn från vuxna eller vill reglera dem hårdare 
utan ser alla användare som kompetenta även om de ibland kan få för sig att gå in på 
olämpliga sidor. Hennes åsikter är inte uttalat optimistiska men hon tror ändå att det 
mesta ordnar sig utan hennes inblandning. 
 
Erik har en öppen inställning till internet: ”Ja, man ska ju inte förbjuda saker, det är ju 
fullkomligt meningslöst. Utan man får köra med olika typer av informationer och 
upplysningar och varnande exempel och såna saker.” Han ser positivt på vad biblio-
tekarierna kan hjälpa till med, och han tycker att bibliotekarierna ska ha kunskaper i 
källkritik som de kan dela med sig av, de ska kunna visa på bra sidor och ge alternativ, 
och propagera för det han kallar ”det goda internetanvändandet”, men erkänner att det i 
slutändan är användarna själva som väljer om de vill ta till sig råden eller inte. ”Jag 
menar, min erfarenhet efter många år det är att man får vara progressiv själv och 
marknadsföra det som är bra. Sen kan man ta bort en del saker, det kan man förvisso 
göra nu, men man klarar aldrig någonsin att ens nöjaktigt hänga med, man kan markera, 
det kan man göra. Men det är både roligare och, inbillar jag mig, i längden effekt ivare 
att tala om vad som är bra.” Han menar att det finns ett delat ansvar för att lära unga 
använda internet på ett bra sätt, barnen själva, deras kompisar, föräldrar, skola och 
bibliotekarier ska hjälpas åt. Erik tror dock att det bästa sättet att lära de unga är att de 
får lära varandra och diskutera, det är svårare at t få dem att lyssna på de vuxna, de ” … 
lyssnar ju mest på kompisar och sådär. Självklart.” Att han poängterar att barnen själva 
kan hjälpa varandra att utveckla sina förmågor tyder på att han ser dem som kompetenta 
och dugliga.  

6.4.3 Det pedagogiska synsättet 

Detta synsätt fokuserar på öppenhet och dialog mellan barn och vuxna för att skapa 
kunskap och trygghet. Det är viktigt att prata om källkritik och integritetsfrågor, samt 
lära barn och unga hur de kan hantera det de möter på internet. Barnen är varken 
hjälplösa eller supersmarta, och de utvecklas om de tillåts att göra det.  
 
Adam anser att bibliotekarien i första hand ska vara förmedlare och söka information åt 
dem som frågar. Han hoppas att barn får lära sig källkritik i skolan men tycker att 
bibliotekarierna också ska vara pedagogiska i frågan. ”Generellt så tycker jag så lite 
regleringar och inskränkningar som möjligt och mera källkritik och kunskap hos 
användarna, och så lite debatt kring frågan, det är lätt att säga och svårare att göra men i 
princip så tycker jag att bibliotek ska censurera så lite som möjligt.” Adam förespråkar 
diskussion och debatt framför filter och reglering, och han ser möjligheter att utveckla 
barns och ungas internetkompetens, vilket kännetecknar det pedagogiska synsättet. 
 
Berit uttrycker att det är föräldrarnas ansvar att förbereda barnen, ge dem en uppfattning 
om vad som är rätt och fel, och hålla uppsikt över vad de gör på internet, ” … eftersom 
man inte låter sitt barn se på vad som helst själv på TV, så kanske man gör så att, visst 
du får vara ute på internet men jag sitter bredvid.” Hon tycker att mycket skylls på 
internet men menar att någon faktiskt måste ta ansvar. Bibliotekarierna kan dock inte gå 
runt och övervaka säger hon. Berits uttalanden ger en bild av barn som kompetenta men 
i behov av vuxen rådgivning för att utvecklas, hellre dialog än övervakning och bestraff-
ning, och hon framhåller att det finns ett behov av att lära barnen källkritik.  
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Cilla nämner anordnande av sökövningar som barnen tycker är roliga och lärorika som 
ett alternativ till spel och något som biblioteket kan bidra med för att lära barnen att 
hantera internet. Bibliotekariernas viktigaste uppgift tycker hon är att kunna hänvisa till 
kvalitetsgranskade webbsidor och lära ut källkritik: ”Ja, där är det ju viktigt att visa 
tycker jag, jag menar det är så mycket man kan få fram på internet som inte är seriöst, 
utan man visar lite granna värderingar av olika sajter man är inne på.” Vidare tycker 
Cilla att man kan ha skriftliga anslag med saker för ungdomarna att tänka på när de 
surfar eller chattar på biblioteket men även spärra vissa sökord och på så vis hindra 
opassande och olagligt innehåll. Detta med att spärra sökord och stänga ute barnen från 
potentiella faror är annars typiskt för det negativa synsättet, men Cilla tar upp en hel del 
saker som bibliotekarierna kan arbeta med för att öka barnens kunskaper. Hon är i 
huvudsak inriktad på pedagogiska åtgärder och filter blir mer som en sista utväg.  
 
Gun tycker att bibliotekariens roll kan innefatta handledning vid informationssökning, 
arbete med källkritik och att göra användarna medvetna om problemen. Hon föredrar 
dialog framför övervakning och filter, ” … jag tycker inte man ska börja med att 
kontrollera och säga att det inte går, utan man ska tro, man måste i alla fall vara öppen 
först och tro att det går och att man kan lita på folk.” Skola och bibliotek i samverkan 
ska tillsammans hjälpa de unga att utvecklas i dessa frågor. Föräldrarna har också ett 
ansvar, speciellt för små barn. Gun menar att bibliotek och lärare har en pedagogisk roll 
medan föräldrarna ska sätta regler och ge barnen en etisk värdegrund.  
 
Hanna tycker att det är väsentligt att arbeta med att få barnen att förstå att de inte kan 
lita på allt som finns på internet. Men hon ser inte den blandning av information som 
finns på internet som något stort problem så länge man är medveten om det. Hemmet 
och skolan är de huvudsakliga instanserna som hon menar tillsammans ska ansvara för 
att barnen lär sig att använda internet. Hon anger etik, källkritik och att hålla sig ano-
nym på internet som viktiga saker att lära ut. 

6.5 Syn på filtrering och reglering av internet på 
folkbibliotek 

I detta avsnitt ligger bibliotekariernas åsikter om reglering och filtrering i fokus. Det är 
även intressant hur detta tillämpas på de bibliotek de arbetar på och vilka anledningar 
som anges för att filtrera internet där. Vi kommer att ta upp generella ställningstaganden 
hos bibliotekarierna gällande informationsfrihet och internet på bibliotek jämfört med 
hur de förhåller sig till regleringar av barns och ungas internetanvändning.  
 
Flera av de tillfrågade bibliotekarierna är inte så insatta i vilken typ av filter och spärrar 
deras bibliotek har, eller i vilken grad internetanvändningen loggas och övervakas. 
Några informanter säger att de tror att det finns ”något” filter eller att man spärrar vissa 
sidor, men få vet hur det verkligen fungerar.  
 
Nästan alla bibliotekarierna nämner att de har en tanke med placeringen av internet -
datorerna inom synhåll både för bibliotekspersonal och bredvidsittande användare. De 
menar att detta har en dämpande inverkan på eventuella regelbrott då användarna vet att 
de kan iakttas både fysiskt och via digitala loggar. Vi förstår att detta är en tillfredställ-
ande lösning för bibliotekarierna då de slipper utöva någon form av censur, användarna 
kan söka på vad de vill men de undviker förmodligen de stötande sidorna självmant. 
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Två bibliotekarier ser dock problem med att användarna kan titta på varandras skärmar 
och på ett bibliotek kan de stänga av användare som gör detta. Detta bibliotek har ändå 
valt att placera datorerna i närheten av varandra.  

6.5.1 Det negativa synsättet 

Inom det negativa synsättet karaktäriseras synen på reglering och filtrering av att man 
gärna vill undanhålla information från barnen så att de inte tar skada av något 
olämpligt. Man vill hindra att de hamnar på opassande sidor. Filter och regler är bra 
för att skydda och hindra barnen från material de inte är mogna att ta del av.  
 
Adam tycker att eftersom de på hans bibliotek kan kontrollera användarnas identitet är 
det upp till dem själva att inte göra något olämpligt. De har inga restriktioner i övrigt, 
det ska vara så fritt som möjligt och han nämner en vision om yttrande- och 
informationsfrihet. ”Vi ser oss i första hand inte som några som ska bevaka att det inte 
missbrukas, vi vill mer tillhandahålla någonting än bevaka.” Dock säger han senare att 
för barn kan han definitivt tänka sig att censurera, att till exempel ta bort barnporr och 
våld har han inga problem med, men han vet inte hur det ska gå till rent praktiskt. 
Eftersom det är synen på barns och ungas internetanvändning vi intresserar oss för 
kategoriserar vi in Adam i det negativa synsättet då han vill reglera barnens internet-
tillgång hårdare än de vuxnas. Även om han är väldigt öppen annars och förespråkar fri 
information verkar han inte tro att det skulle vara bra för barnen. De regler som finns för 
internetanvändningen på Adams bibliotek har de utarbetat i samarbete med kommun-
juristen, och Adam hävdar därför att de kan införa filter om det skulle behövas. 
Reglerna de tillämpar nu är mest i förebyggande syfte, om en situation dyker upp så vet 
de vad de ska och får göra: ”Det mesta är bara så att vi har det att falla tillbaka på, vi 
kontrollerar det inte aktivt att folk lyder det här.” Adams bibliotek är det enda i under-
sökningen som inte har börjat använda NetLoan än och därmed har de inte samma 
möjlighet att undersöka loggfiler. I sina regler är de ändå tydliga med att de inte garan-
terar någon sekretess för användarna. 
 
Cilla tror att hennes bibliotek har ”någon sån här Net Nanny” på alla datorer men vet 
inte exakt hur detta fungerar. Hon tycker att biblioteket kan använda sig av denna typ av 
spärrar på sina datorer och även vara mer restriktiva mot barn än vuxna. När det gäller 
hennes anledningar till att reglera internet för barn skiljer det sig beroende på om hon 
talar om flickor eller pojkar. Cilla ser på flickor som utsatta och i behov av skydd, 
medan hon ser pojkar som lite stökiga men mer kompetenta och i behov av en begräns-
ning.  
 
Doris tycker att biblioteket ska kunna reglera internet för både vuxna och barn så att de 
inte gör något olagligt eller besöker vilka sidor som helst. Hon tycker dock att det kan 
vara svårt att avgöra var gränsen går för vilka sidor som biblioteket ska spärra, detta är 
inte frågor hon arbetar med eller funderar ofta över. Doris säger att på hennes bibliotek 
går det inte att komma in på Lunarstorm till exempel, och hon antar att detta beror på 
någon slags filter som spärrar vissa sidor men hon vet inte hur detta fungerar. För att få 
mer information om detta blev vi hänvisade till kommunens IT-ansvarige som i sin tur 
säger att de inte använder något dylikt filter.159 Det är även vanligt bland de andra 
informanterna att de inte riktigt vet om de har filter och hur det i så fall fungerar, men 
det var bara i Doris fall vi gick vidare och tog reda på hur det verkligen förhöll sig 
                                        
159 Kontakt vi e-post med IT-ansvarig vid ett av de undersökta biblioteken, mars 2006. 
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eftersom det inte var vårt huvudsakliga intresse. Dock är det intressant att fundera över 
vad detta kan innebära, vilket vi återkommer till i diskussionskapitlet (se kapitel 7.4). 
 
På Filips bibliotek har de ”etiska regler” som användarna ska följa, och de måste 
godkänna reglerna för att få använda datorerna. Han tror inte att filter är bra och menar 
att det kan gränsa till censur. ”Ja i Kina där kan man ju inte söka Falun Gong då. Så en 
kines som ska åka till Falun i Dalarna hittar inget. Men det är jag nog glad för att inte vi 
har. Däremot så ska den där pastor Gren få säga sina grejer, det ligger liksom i 
tryckfrihetsförordningens natur och intresse. Sen kan man ju snacka om det sen efteråt, 
men han ska få säga det.” De har heller inget filter på biblioteket och Filip anser att det 
är upp till individen att följa de skriftliga regler som finns, dock har de en som sitter och 
går igenom internetloggarna och vidtar åtgärder om någon vid upprepade tillfällen 
besöker olämpliga sidor. Detta tyder på en öppenhet och ovilja att inskränka infor -
mationsflödet, men när Filip pratar om barn blir han däremot mer restriktiv och vill 
begränsa tillgången till vissa aktiviteter på internet som kan vara skadliga, exempelvis 
onlinespel. Filip anser även att barn och unga sitter för mycket framför datorn och att 
det påverkar deras hälsa negativt, som en lösning på detta tycker han att man bör 
begränsa den tid barn spenderar framför datorn (även i hemmet): ”Det är inte bra att 
sitta på nätterna och spela.” 

6.5.2 Det positiva synsättet 

Filter behövs inte eftersom barn och unga har en naturlig fallenhet för att klara av de 
nya medierna. De vuxna ska inte stoppa dem utan istället uppmuntra.  
 
Erik anser att yttrande- och informationsfrihet är viktigare än att riskera at t vara lite 
politiskt inkorrekt. Han vill inte förbjuda saker, men han säger senare att bibliotek ändå 
har rätt att reglera och filtrera eftersom de har ansvar för urvalet på biblioteken som 
även bör innefatta den elektroniska informationen. Detta är en anledning till reglering 
som vi inte tar upp i vår analysmodell, då han egentligen inte vill filtrera på grund av 
barn och unga utan för att upprätthålla bibliotekets kvalitativa urval. Vi valde att bortse 
från att han i detta hänseende kan tänka sig att använda olika regleringar och istället 
koncentrera oss på vad han säger om barn och unga. Erik talar om att de på hans 
bibliotek har regler för vad som är tillåtet samt olika filter och brandväggar, men att 
dessa inte alltid fungerar effektivt: ”Men det är alltid en kamp det där, de som försöker 
kontrollera internet ligger alltid två steg efter dem som utvecklar internet och jag tycker 
det är jättebra [skratt]. Jag är för total frihet egentligen.” Han tycker att det är tråkigt 
med förbud och övervakning, men biblioteket han arbetar på har vissa regler och Erik 
säger att de också stänger av folk om de håller på med opassande saker och kontrollerar 
detta genom aktivitetsloggar på datorerna. Erik själv verkar dock väldigt öppen, han vill 
att barn ska ha samma tillgång till internet som vuxna och ser ingen anledning till att 
reglera annorlunda för unga. Vi placerar honom således inom det positiva synsättet 
eftersom han verkar se barnen som aktiva och kompetenta. Erik visar också medveten-
het om problemen med filter, och han berättar om ett exempel där en seriös iransk 
community låg på samma IP-adress som porrsidor och spärrades av filtret. ”Det gick 
inte att separera, det spärrade båda två, det var antingen eller.” Eriks sätt att hantera 
frågan skiljer sig en hel del beroende på om han pratar på ett ideologiskt eller ett 
praktiskt yrkesmässigt plan. Värderingsmässigt är han emot alla typer av reglering av 
internet, men anser ändå att det trots allt kan vara nödvändigt på biblioteket. 
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6.5.3 Det pedagogiska synsättet 

Inom det pedagogiska synsättet tycker man att viss reglering av internet är godtagbar, 
men att man ska ha en öppen diskussion om det och förklara för barn och unga varför 
man väljer att göra på ett visst sätt.  Tillgången till information bör inte begränsas med 
enbart ålder som argument, barn och vuxna ska ha samma förutsättningar. Istället för 
att förutsätta att folk kommer att missbruka internet bör man lita på individerna och 
låta dem ta eget ansvar. Om det sedan visar sig att det inte är praktiskt möjligt får man 
vidta åtgärder och diskutera dem med användarna. 
 
Berit vill ha samma regler för barn och vuxna, hon poängterar den enskildes ansvar. 
Hennes bibliotek loggar internetaktiviteten och sparar den en viss tid för att kunna gå 
tillbaka till om något inträffat, men det har de aldrig behövt göra. Reglerna för 
internetanvändningen på biblioteket kommer upp på skärmen då man loggar in på 
datorn, så därför menar hon att användarna inte kan påstå att de inte varit medvetna om 
dem när de tryckt OK. Berit tillägger att de i bibliotekets ordningsregler uppmanar 
användarna att tänka på att det de har på skärmen även syns för dem som går förbi. Hon 
tror dock inte att de har något filter på hennes bibliotek och hon tycker inte att det ska 
behövas heller, folk kan förstå ändå vad de inte ska göra. Berit anser att filter är en dålig 
lösning eftersom det hindrar tillgång till information om till exempel sexuella 
trakasserier. ”Det är svårt också på bibliotek, vi kan inte vara övervakare, den tiden 
finns inte. Vi kan inte ha någon som går omkring med jämna mellanrum och tittar över 
axeln på vad folk gör. Det är svårt faktiskt.” Enligt Berit kan man inte med säkerhet 
skilja på vad som är seriös informationssökning om känsliga ämnen och vad som är 
porrsurfning, varken med filter eller övervakning där bibliotekarierna själva tittar på 
användarnas datorer. Därför tycker hon inte heller att dessa lösningar är fungerande 
alternativ för att kontrollera användarna.  
 
Gun tror inte att det finns något filter på biblioteket men de lyder under kommunens IT-
policy och via kommunens IT-kontor kan de även se vilka sidor användarna har besökt. 
De har anslag uppsatta med reglerna och de finns också på hemsidan. Personalen går 
inte runt och kontrollerar att användarna följer reglerna men ser de några oegentligheter 
så säger de till, något som dock sällan har behövts. Dessutom framhåller Gun att man 
inte vet vad användarna ska ha informationen till, det kan vara till ett seriöst arbete även 
om de är inne på opassande sidor. Hon menar även att datorerna inte bör placeras i ett 
hörn, står de på en plats där bibliotekarier och andra biblioteksbesökare går förbi 
avskräcks internetanvändarna från att gå in på ”förbjudna” sidor då de kan bli upptäckta. 
Det går inte att ha fullständig kontroll, även om man använder filter. ”På nåt sätt bör det 
väl bygga på någonting annat liksom, att diskutera värderingar och jag menar såna 
saker.” Gun anser att man inte löser några problem genom att kontrollera ungas internet-
användning, ” … man bör försöka börja med och lita på att de följer de riktlinjer som 
finns. Man måste i alla fall alltid börja i den änden. Fungerar inte det så kan man väl 
möjligen diskutera om man ska ha nåt filter.” 
 
Hanna tycker att filter kan vara användbara i vissa fall, till exempel för att hindra rena 
olagligheter och möjligen för att spärra den typ av sidor som hon inte vill att det ska gå 
att besöka på biblioteket. På hennes bibliotek har de inget filter men det finns ordnings-
regler som ska hindra att användarna besöker olämpliga sidor. Hanna berättar att de har 
en regel mot chatt och spel på datorerna men att de slutat hålla efter detta, eftersom de 
upplevde att ingen ändå följde den. De går inte och övervakar surfandet men säger till 
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om de råkar se något olämpligt. Möjligheten finns att kontrollera vilka sidor användarna 
besökt, men det är inget som de gör.  
 
Inger vill hindra att olagligheter utförs på bibliotekets datorer, men hon vet inte riktigt 
vad hon tycker om att reglera exempelvis porr. På hennes bibliotek har de inte haft 
några problem med porrsurfning, vilket Inger tror beror på att användarna själva känner 
att det blir lite pinsamt. Hon vet inte i vilken mån de använder filter på hennes bibliotek 
och hur det i så fall fungerar, men tror att de kan ha spärrat olagliga sidor. Vid inlogg-
ning får man godkänna bibliotekets ordningsregler, ”sen är det upp till den som surfar 
va”. Hon litar på att både barn och vuxna tar eget ansvar och följer reglerna och tycker 
inte att biblioteket ska reglera hårdare för barn och unga. 
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7. Resultat och diskussion 

Vi kommer här att gå in på våra frågeställningar och besvara dem, samt diskutera resul-
taten i förhållande till tidigare forskning och våra egna funderingar. Avslutningsvis 
reflekterar vi över studiens genomförande och ger förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Bibliotekariernas synsätt 

Vi vill här svara på frågeställningen Vilket/vilka synsätt på barn och unga uttrycker 
bibliotekarierna?. Vi presenterar de mönster vi iakttagit gällande synsättens förhållande 
till de teman vi tagit upp och diskuterar övergripande likheter som vi sedan kommer att 
utveckla i efterföljande kapitel. Sedan diskuterar vi hur dessa uttryck korresponderar 
med synsätt som vi sett i tidigare forskning och tillför egna idéer. 
 
För att sammanfatta åsikterna i analysen har vi gjort en tabell för att ge en översikt över 
vilka synsätt som förekommer. Vi vill dock inte på något sätt använda den för att dra 
några kvantitativa slutsatser, utan är endast ute efter att göra våra resultat mer över-
skådliga. Eftersom det är intressant att se vilka frågor som hamnade under vilka synsätt 
delade vi in svaren enligt analysmallens rubriker: 
 
P = Problem med barns och ungas internetanvändning 
S = Skillnader mellan barns och vuxnas internetkompetens 
L = Lösningar på problemen 
F = Syn på filtrering och reglering av internet på folkbibliotek 
 

Synsätt Adam  Berit Cilla Doris Erik Filip Gun Hanna Inger 
1 

Negativt 
SF  PSF PF P PSLF   LS 

2 
Positivt 

   SL SLF   S  

3 
Pedagogiskt 

PL PSLF L    PSLF PLF PF 

 
En och samma person kan alltså passa in på två olika, i sig motsägande, synsätt 
beroende på vilken fråga som diskuteras. Dock passar ingen av informanterna in på alla 
tre synsätten, vilket vi ser som ett tecken på att vi inte har gjort irrationella tolkningar av 
deras uttalanden och att analysverktyget har fungerat. Det var inte heller vår avsikt att 
kategorisera informanterna som personer, utan att se vilka tankar kring barn och unga 
som förekom inom de olika synsätten.  
 
Det negativa synsättet finns i varierande utsträckning representerat hos flera av infor-
manterna. Främst är det när det gäller problem med barns och ungas internetanvändning 
som informanterna uttalar ett sätt att se på barn som utsatta för diverse faror på internet 
som de behöver skyddas från med hjälp av vuxnas initiativ. Även när det gäller biblio-
tekariernas inställning till huruvida filter kan vara önskvärt att använda på bibliotekets 
datorer instämmer relativt många i en negativ syn på barns och ungas internetanvänd-
ning där man menar att filter kan vara bra för att både skydda, hindra och vägleda barn 
och unga i deras internetanvändning.  
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Det positiva synsättet är det synsätt som är mest sällsynt i intervjumaterialet, den fråga 
där det i högst grad representeras är angående skillnader mellan barns och vuxnas 
internetkompetens. Där menar informanterna att barn och vuxna har samma 
förutsättningar och upplever samma problem i sin användning av internet och att det 
beror på erfarenhet om man har lärt sig att hantera det väl, inte på hur gammal man är. 
Bibliotekarierna tycker att det är viktigt att barn har samma tillgång till information som 
vuxna. Dock är det ingen som är direkt översvallande här och hävdar att barn är bättre 
än vuxna på kritiskt tänkande och teknisk kompetens. Däremot framhåller vissa 
bibliotekarier oavsett synsätt att vuxna, även lärare, ibland kan överskatta ungas 
förmågor och därmed försumma utbildning av och diskussion med barnen. Informan-
terna pekar ut denna syn på barns internetanvändning som problematisk, de är medvetna 
om den och vill undvika att själva gå i fällan att överskatta barnen och därmed lämna 
dem vind för våg. I arbetet har de stött på problem och är därför medvetna om att barn 
inte är naturligt tekniskt kompetenta, även om de är duktiga finns det alltid något de 
behöver hjälp med.  
 
Lösningar på problem och önskvärda arbetssätt består oftast av dem som föreslås i det 
pedagogiska synsättet, bibliotekarierna vill arbeta med att lära barnen att hantera 
internet samt öka deras medvetenhet om eventuella problem. Bibliotekarierna kommer 
med idéer och förslag på hur biblioteket kan vara delaktiga i barns bruk av internet och 
hur de ska bidra till att utveckla barns och ungas kompetens för att undvika problem av 
såväl intellektuell som emotionell art. Att ha en dialog med barn och ungdomar för att 
medvetandegöra dem om såväl godtycklighet gällande fakta och kritiskt tänkande ses 
som viktigt. 
 
Sammanfattningsvis är bibliotekarierna positivt inställda till barns förmåga att lära sig 
hantera internet och tycker att de ska ha samma tillgång till information som vuxna. Det 
finns dock saker som oroar dem gällande barns och ungas bruk av internet och alla ser 
något som kan vara problematiskt och som man måste vara medveten om. För att 
hantera problem och svårigheter intar de flesta informanterna en pedagogisk hållning 
och nämner att det bästa sättet att slippa oroa sig för barnen är att ge dem redskap och 
kunskaper till att själva kunna förstå och hantera både internets faror och möjligheter. 
En lösning som å andra sidan kan härledas till en i grunden negativ inställning till barns 
och ungas internetanvändning är användning av filter för att hindra oönskat och poten-
tiellt problematiskt beteende på bibliotekets datorer. En majoritet av bibliotekarierna 
tycker att vissa typer av filter kan bidra till att lösa problem, en åsikt som även finns 
inom det pedagogiska synsättet men då med tillägget att barn inte ska filtreras i högre 
grad än vuxna. Till exempel ser inte bibliotekarierna porrsurfning på bibliotekets datorer 
som ett specifikt problem med barn och unga utan även med vuxna. Då informanterna 
vill använda filter är det oftast inte på grund av barns och ungas beteende, även om 
några skulle kunna tänka sig andra regler för barn, utan för att undvika problem i 
biblioteket.  

7.1.1 Diskussion 

Att så många som fyra informanter hamnar under det negativa synsättet när det gäller 
syn på problem med barns och ungas internetanvändning behöver inte nödvändigtvis 
betyda att de är väldigt negativa utan snarare att de vill visa på att de är medvetna om att 
det finns problem. Bara två informanter vill lösa problem i enlighet med det negativa 
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synsättet genom att stänga ute barnen från internet och minimera deras användning för 
att skydda dem. Hur informanterna väljer att hantera problemen och i vilken grad de vill 
arbeta med att utveckla barns och ungas kompetens ser vi som ett tecken på vilken 
attityd de har gentemot barn. 
 
Fem av informanterna är konsekventa i det att de uttrycker tankar från samma synsätt 
både när det gäller problem med barns internetanvändning och vilka lösningar de 
föreslår. Dock hamnar inte alla informanternas syn på problem och lösningar inom 
samma synsätt. Doris och Erik till exempel är besynnerligt nog både positiva och 
negativa i sina inställningar, de ser en del problem men är ändå inte så oroliga och 
verkar inte riktigt anse att det är bibliotekets roll att lösa dessa, därför har de inte så 
mycket förslag på hur de kan arbeta med barn och unga och internet. Deras syn på 
problemen är negativ, men förslag på lösningar är positiva. Erik pratar om problemen 
för att visa att han är medveten om dem, även om han inte tror de har så stor inverkan. 
Han menar att barn och unga lär sig bäst om de hjälper varandra med problemen, även 
om alla bör hjälpas åt. Doris däremot är genomgående väldigt svår att placera utifrån 
synsätten, vi tolkar det som att hon är väldigt inriktad på information och informations-
sökning, även om hon också tror att barn kan må dåligt av saker på nätet. Hon tror ändå 
att de flesta är medvetna om problem med informationsöverflöd och källkritik, och 
upplever inte att det är bibliotekariernas ansvar att ändra på detta.  
 
De bibliotekarier som inte arbetat så länge inom yrket har överlag en pedagogisk syn på 
barns och ungas internetanvändning medan de med längre erfarenhet tenderar att vara 
lite mer negativa. Detta kan bero på att de sistnämnda är äldre och mer ovana vid 
tekniken eller på att de haft längre tid på sig att få dåliga erfarenheter. De bibliotekarier 
som inte arbetat lika länge kan vara mer idealistiska och teknikorädda eller ha lättare för 
att identifiera sig med unga användare. De två bibliotekarier som arbetat längst, Cilla 
och Filip, är de som är mest negativa och ger uttryck för de mest konservativa 
värderingarna. Erik som är mest positiv har även han arbetat länge på bibliotek, men 
hans befat tning som IT-bibliotekarie tror vi kan vara en bidragande faktor till denna 
optimism. Eller också valde han inriktningen IT-bibliotekarie för att han redan innan var 
intresserad av och positivt inställd till internet. Det är också intressant att se vilka 
skillnader som kan finnas mellan barn- och ungdomsbibliotekariers och IT-
bibliotekariers inställning till barns och ungas internetanvändning. Det visade sig att de 
två IT-bibliotekarierna var väldigt öppna och positiva till både möjligheter med internet 
och till användarnas kunskaper. När det gällde de fyra barnbibliotekarier som 
intervjuades var dessa i huvudsak pedagogiska i sitt förhållningssätt men gav även 
uttryck för vissa negativa känslor och en vilja att skydda barnen genom att stänga dem 
ute från internet. Ibland skulle barnbibliotekarierna i syfte att måna om barnens bästa 
alltså vilja skydda dem från information istället för att skydda deras rätt till information.  
 
I Gisela Eckerts studie kring föräldrars syn på barn lyfter författaren fram tre huvud-
sakliga synsätt som hon urskiljer genom sina intervjuer. Hennes tre synsätt korrespon-
derar i mångt och mycket med de tre synsätt som Buckingham för fram och som vi 
använt oss av. De föräldrar som i hennes studie ser barnen som sårbara vill skydda dem 
från att se otrevligheter på TV, begränsa deras tid framför TV:n och oroar sig även för 
faror utanför hemmet i form av ”fula gubbar”. Denna oro och önskan om att inskränka 
barnens valmöjligheter liknar de problem med barns och ungas internetanvändning som 
återfinns under det negativa synsättet. I Eckerts syn på barn som robusta anser föräld-
rarna i hög grad att barnen är kapabla att fatta egna beslut och kan hantera mer än de 
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vuxna tror, föräldrarna låter därför barnen själva i hög grad bestämma över sitt TV-
tittande. Vidare menar de att barnen måste lära sig att hantera även otrevliga saker i livet 
och att föräldrarna därför inte ska försöka undanhålla sådan information från barnen 
utan se till att de lär sig hantera den. Eget ansvar ses som en viktig kunskap inför vuxen-
livet. Detta att se barn som kompetenta och att låta barnen bestämma mycket själva 
finner vi i det positiva synsättet, men där i en mer extrem form. Det Eckert kallar syn på 
barn som små människor har stora likheter med det pedagogiska synsättet som vi utgått 
från, hon menar att dessa föräldrar gärna vill att barnen skulle förstå och acceptera de 
regler de sätter, och det är viktigt att argumentera med barnen för att de ska lära sig att 
stå på sig. Föräldrarna hoppas att barnen ska klara sig bättre när de förstår varför föräld-
rarna önskar vissa saker av dem och efterlever detta också när ingen vuxen finns 
närvarande och kontrollerar att de följer uppsatta regler. I det pedagogiska synsättet 
framhålls vikten av att prata med barnen om problem och även bestämma eventuella 
regler i samspråk med dem. Man menar att det är förståndigare att hjälpa barnen till 
självhjälp och få dem att frivilligt bete sig på ett bra sätt än att försöka hindra dem 
genom filter och regler. 
 
Eckert har kommit fram till dessa tre synsätt genom att studera föräldrars syn på barn, 
hon har inte som vi definierat dem innan för att sedan dela in informanternas åsikter i 
olika synsätt. Att våra synsätt till så stor del liknar Eckerts ser vi som ett tecken på att 
våra egna teoretiska utgångspunkter var rimliga, då dessa alltså tidigare återfunnits hos 
andra informanter. Visserligen är det stor skillnad på föräldrars ansvar för och syn på 
sina egna barn och bibliotekariers syn på och ansvarskänsla inför unga användare, men 
vi tror att dessa ganska breda inriktningar som vi använt oss av är tillräckliga för att 
skapa ordning i materialet. På samma sätt som föräldrarna i Eckerts studie utformar 
uppfostringsmetoder med utgångspunkt i hur de ser på barn kan vi anta att bibliotekari-
ernas synsätt i viss mån påverkar det bemötande barn och unga får på biblioteket. 
 
Anette Eliasson ger i sin text förslag på olika mål för biblioteken att arbeta utifrån när 
de utvecklar sina datoriserade tjänster. Demokratimålet förekommer hos de av våra 
informanter som anser att alla har rätt till fri information och därför inte vill begränsa 
internettillgången för barn och unga. De är medvetna om att alla inte har datorer hemma 
och tycker att biblioteket är en viktig instans som kan tillhandahålla detta medium för 
dem. Även jämlikhetsmålet går in i detta, informanten Erik nämner invandrare som en 
grupp som frekvent använder bibliotekets datorer. Då datorer är populära bland barn 
och unga kan tillhandahållandet av dessa även ses som en satsning på denna grupp. 
Kulturmålet uttrycks inte av informanterna, men detta kan bero på vår studies fokus 
som inte inkluderar denna slags frågor. Det pedagogiska målet återfinns när informant-
erna uttrycker åsikter som tillhör det pedagogiska synsättet, där bibliotekarierna då påtar 
sig ett ansvar för att lära användarna att använda tekniken på ett bra sätt. Inom de andra 
synsätten (speciellt det positiva) menar de inte i lika hög grad att bibliotekarierna ska 
ansvara för att lära ut detta till användarna. Marknadsföringsmålet är inget som uttrycks 
klart av våra informanter, men på sätt och vis kan internetdatorerna ses som en tjänst 
som lockar användare som biblioteket kan ha svårt att nå annars. Kanske var dock inter-
nets och datorers kraft att locka användare och konkurrera med andra verksamheter 
större när tekniken var ny och få hade tillgång till den. Arbetssätt i form av teknik-
intresse och nöjet med ett nytt arbetsredskap ser vi främst hos Erik, som också är den 
som mest passar in i det positiva synsättet.  
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7.2 Möjligheter och problem med internet 

Detta avsnitt syftar till att svara på frågeställningen Vilka möjligheter respektive 
problem ser bibliotekarierna med barns och ungas internetanvändning?. Vi kommer att 
gå igenom det viktigaste i informanternas uttalanden som framkommer i kapitlen om 
positiva funktioner respektive problem med barns och ungas internetanvändning 
(kapitel 6.1 och 6.2), samt jämföra vilka problem som förekommer i de olika synsätten. 
I diskussionen tar vi sedan upp och relaterar detta till den tidigare forskningen och 
kommer med egna funderingar. 
 
Det framgår av vårt material att informanterna gör färre uttalanden som gäller internets 
möjligheter än vilka problem som finns. Alla talar om positiva aspekter och det poten-
tial som finns för information och kommunikation i samband med internet, men oftast 
blir informanterna övergripande och lite kortfattade då det gäller detta. Farorna med 
internet beskriver de mer ingående, men vår uppfattning är ändå att de ser problemen 
som undantag och inte regel. I huvudsak är bibliotekarierna positiva till såväl användar-
gruppen barn och unga som internetanvändning på biblioteket.  
 
En av de vanligaste fördelarna informanterna ser med internet för barn och unga är att 
det betyder mycket som social arena. Kommunikation via chatt, e-post och communities 
är en del av barns och ungas vardag och våra informanter har inte svårt att se detta nya 
sätt att umgås som något positivt, även om de också kan se negativa följder av det. Den 
andra stora fördelen som de flesta nämner är internet som en källa till seriös informa-
tionssökning. Detta betonas speciellt av informanterna i samband med användning på 
bibliotek, och de hoppas att barn och unga kan komma dit för att söka information till 
exempelvis skolarbeten. Tillgången till den enorma mängd information som finns på 
internet ses av informanterna som en huvudsaklig anledning för att tillhandahålla det på 
biblioteket, vilket är en förståelig utgångspunkt för bibliotekarier. Vidare framhåller de 
även att det är viktigt att ha internet på bibliotek för att alla i samhället ska kunna ha 
tillgång till den information som finns där, och de visar på en demokratiaspekt i frågan.  
 
De problem som informanterna upplever med internetanvändningen på biblioteket 
gäller ofta både barn och vuxna, dock är oron för att barn ska råka illa ut större. I vilken 
utsträckning bibliotekarierna har problem med att användarna besöker stötande sidor 
och bryter mot regler varierar mycket mellan informanternas bibliotek.  
 
Av informanterna i det negativa synsättet är det flera som ser det som olämpligt att barn 
och unga kan komma åt porrsidor och hemska bilder på bibliotekens internetdatorer. 
Några nämner att de har eller har haft problem med att användarna bryter mot regeln 
som förbjuder porrsidor, men de informanter som inte haft problem med porrsurfning 
ser det inte som ett lika stort problem. Inom detta synsätt oroar sig informanterna mest 
för att de yngre barnen ska drabbas av porrsurfning genom att de passerar äldre som 
tittar på olämpliga bilder, eller genom att de själva oavsiktligt eller avsiktligt kommer in 
på sådana sidor. Även om informanterna inte tror att det ger bestående men anser de att 
det är olämpligt. Ett annat problem de ser är att det är lätt att utge sig för att vara någon 
man inte är på internet. Informanterna oroar sig för att vuxna ska ta kontakt med barn 
och unga för att senare träffa dem i verkligheten. Denna rädsla rör egentligen inte 
informationen på internet utan kommunikation som leder till sociala skeenden utanför 
skärmen. Ytterligare ett vanligt problem dessa informanter talar om är den opålitliga 
information som finns på internet, och oron för detta grundar sig i en syn på barn och 
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unga som mindre kapabla att kritiskt värdera information. Av de problem som bara 
enstaka informanter talar om kan vi även nämna informationsöverflöd, stress på grund 
av det snabba tempot på internet, att det inte är bra att sitta still för mycket framför 
datorn och att unga människor kan lockas att spela bort stora summor pengar på 
internetcasinon. 
 
Som vi konstaterar i kapitel 6.2 passar inga informanter in i det positiva synsättet då det 
gäller problem med barns och ungas internetanvändning. Enligt detta synsätt var det de 
vuxna som var orsaken till eventuella problem som kunde uppkomma, men alla våra 
informanter hade erfarenheter av problem som hade andra orsaker. 
 
I det pedagogiska synsättet visar informanterna på en helhetssyn och talar ofta om både 
problem och lösningar i samma mening. Ett problem som informanterna nämner är att 
det finns en övertro på att barn och unga kan allt som har att göra med internet. Barn 
och unga är inte alltid så bra på till exempel källkritik, något som är viktigt på internet 
eftersom den information de finner där inte alltid är pålitlig. När det gäller olämpligt 
material verkar inte dessa informanter vara så oroade, flera påpekar att sådant material 
råkar barn och unga inte bara komma in på utan de söker antagligen upp det själva. Att 
barn och unga är kapabla att hitta sådant material visar också på att de har en viss 
teknisk kompetens, det är mest i förmågan att hantera det de möter på internet som de 
kan behöva hjälp. Informanterna anser att det är viktigt att barn och unga har någon 
vuxen att tala med om de upplever något obehagligt på internet, själva materialet är inte 
skadligt om de vet hur de ska förhålla sig till det. Enstaka möten med våld och porr på 
internet kanske inte skadar, men det kan vara avtrubbande för både barn och vuxna om 
det sker upprepade gånger. Vissa problem som informanterna i det negativa synsättet tar 
upp återkommer även här, till exempel nätmobbing och att barn kan kontaktas av 
pedofiler, men deras formuleringar tyder på ett mer pedagogiskt angreppssätt. 

7.2.1 Diskussion 

De fördelar våra informanter ser med internet som ett viktigt forum för kommunikation 
för barn och unga bekräftas i Hernwalls studie, de barn som kommer till tals där använ-
der ofta chatt och e-post. Han kommer också fram till att datorer är ett led i barnens 
utveckling och en viktig del av barnkulturen idag. Detta visar på hur viktigt det kan vara 
för barn och unga att internetdatorerna finns på biblioteken, då de som inte har tillgång 
till det hemma ändå kan hänga med i utvecklingen. Eftersom Hernwall studerar barnens 
egna upplevelser av internet är det positivt att se att bibliotekarierna i vår studie verkar 
ha en god insikt i vad barn och unga gör på internet.  
 
I Hedemarks och Hedmans studie finns en skillnad i beskrivningarna av barn respektive 
ungdomar på bibliotek. Barn är en grupp som behöver styras och skyddas, de är ofta 
föremål för pedagogiska satsningar medan ungdomar däremot mest ställer till problem. 
Eftersom vi undersöker både barn och ungdomar i vår uppsats har vi funderat över om 
det hade blivit någon skillnad om vi inriktat oss på bara en av grupperna. Informanterna 
kanske fastnar i att tänka på en viss åldersgrupp ibland, erfarenheter av olika grupper 
kan påverka vad de väljer att prata om. Dock anser vi inte att det påverkar våra resultat 
då det gäller bibliotekariernas syn på barns och ungas bruk av internet. Oavsett om 
informanterna oroar sig för barn eller stör sig på ungdomar kan dessa båda inställningar 
innebära en önskan om att begränsa internet på olika sätt, det vill säga en åsikt som 
passar in under ett negativt synsätt på barn och unga.  
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Två av de risker som förekommer i beskrivningen av det negativa synsättet i vår teori är 
att barn och unga kan kopiera våldsbeteenden de stöter på via internet och att de blir 
asociala av att sitta vid datorn. Dessa problem är inget våra informanter direkt relaterar 
till, även om de visserligen talar om våld som något negativt är det aldrig någon som 
talar om det i sammanhanget att barnen skulle bli våldsamma. Snarare oroar de sig över 
att barnen mår dåligt av att se dessa bilder. Vi upplever inte heller att informanterna 
tycker att barn och unga blir asociala av att sitta vid datorerna, det verkar istället vara 
tvärtom. På biblioteken sitter de ofta i grupp kring datorerna och umgås, och de 
kommunicerar även med varandra på olika sätt via internet.  
 
Att våra informanter inte uttrycker åsikter som passar in i det positiva synsättet när det 
gäller problem med internet ser vi som ett tecken på att de inte är överoptimistiska över 
teknikens möjligheter. Detta synsätt är trots allt ganska extremt när det gäller tilliten till 
barns och ungas förmåga att hantera mediernas budskap. Trots att bibliotekarierna 
ibland själva inte verkar vara så väl insatta i tekniken överskattar de ändå inte barns och 
ungas tekniska förmåga. Några informanter nämner problemet med att exempelvis 
lärare ibland ser barn som mer kompetenta än de egentligen är eftersom de själva kan så 
lite. Bibliotekarierna är medvetna om att det inte är bra att överskatta barnen heller och 
verkar inte göra det misstaget. 
 
Många informanter nämner porr som ett exempel på problem med internet, men nästan 
ingen verkar egentligen tro att det utgör ett hot mot barnens hälsa. Porr och våld blir 
mer av en klyscha, något som automatiskt dyker upp i huvudet när man pratar om barn 
och internet. Kanske känner informanterna att de är tvungna att peka på dessa faktorer 
för att visa på en förståelse för potentiella faror. Dock är det ingen som framhåller något 
konkret sätt på hur barnen kan fara illa av porr, det är mest något som är allmänt 
olämpligt och moraliskt förkastligt och som de inte vill veta av på biblioteket. Vid en 
jämförelse med vad Hernwall kommer fram till angående pornografiskt material på 
internet finner han det relativt ovanligt att barn stöter på eller söker sig till sådant. De 
barn som påträffar dylikt material tycker oftast att det är ointressant och stänger ner 
sidan, men vissa tycker även att det kan vara upprörande. Även om det kanske blivit 
vanligare att barn kommer i kontakt med porr via internet sedan hans undersökning 
utfördes tror vi dock att hans slutsatser om hur barnen hanterar materialet fortfarande är 
aktuella. Detta kan jämföras med hur Buckingham beskriver att barn inte erkänner att de 
själva påverkas men däremot gärna påpekar att de som är yngre än de själva kanske gör 
det. Det är svårt att säga om barnen verkligen kan avgöra till vilken grad de påverkas av 
vad de möter i olika medier och om det är barnen själva eller de vuxna som ska avgöra 
vad som är bäst för dem.  
 
Kanske finns det andra ämnen på internet som är mer oroande än visuella skildringar av 
våld och sex. Vi menar att till exempel proana-sidor där tjejer hetsar och uppmuntrar 
varandra i sina ätstörningar, självmordsforum och sekter på nätet kan påverka barn och 
unga i större utsträckning. Sexuellt och våldsamt bildmaterial förekommer ofta i TV och 
tidningar, men dessa mediers inverkan diskuteras inte längre i lika stor utsträckning utan 
skulden läggs i huvudsak på internet. Vi menar dock att det barn och unga kan finna på 
internet inte är värre än fylla och sex i Big Brother eller nyhetssändningar med bilder på 
skadade och döda människor och fallande bomber. Eftersom detta är material som är lätt 
tillgängligt även för barn och unga ser vi i likhet med Buckinghams pedagogiska synsätt 
att man helst bör lära barn och unga förstå och hantera det som de möter i media, 
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eftersom det inte går att stänga dem ute. Vi tror att internet ofta är i fokus i den aktuella 
debatten eftersom det är det nyaste mediet, inte för att det egentligen innehåller värre 
saker än en bok, en film eller en nyhetssändning. Oron finns alltid där men mediet som 
man fokuserar på varierar. Denna fokus på internet som orsaken till problem är ett 
uttryck för det Drotner kallar mediepanik. Nya medier och kulturyttringar bidrar enligt 
Drotner ofta till oro hos den äldre generationen, även om det nya mediet inte har något 
nytt innehåll. Bibliotekarier är enligt Drotner ofta en del av den kulturelit som reagerar 
starkast på mediepaniker då de vill skydda sin position som auktoritet och bestämma 
vad som ska finnas på biblioteket. Vi menar att detta även kan gälla internet, då flera av 
våra informanter hänvisar till det kvalitativa urval som förväntas finnas i ett biblioteks-
bestånd när de motiverar varför de vill använda filter. De vill i viss mån filtrera bort 
nöjessurfandet och främja och uppmuntra seriös informationssökning. Dock kan vi se 
en viss skillnad i våra informanters inställning jämfört med Falks och Åhmans samt 
Wihlneys studier, där bibliotekarierna var mycket mer negativa till att använda 
datorerna till annat än informationssökning. Vår informant Hanna säger till exempel att 
de egentligen har regler mot chatt och e-post på hennes bibliotek men att de i princip 
slutat kontrollera att de efterföljs. Kanske har bibliotekarierna tvingats acceptera att 
internetanvändning inte kan begränsas till endast informationssökning. Kommunikation 
i form av chatt och e-post är så tätt förknippade med människors internetvanor att det 
numera knappast går att skilja dem åt. 

7.3 Utveckling och lösningar 

Syftet är här att svara på frågeställningen Hur vill bibliotekarierna arbeta med att 
utveckla barns och ungas internetanvändning?. Vi återknyter till kapitel 6.4 (Lösningar 
på problemen), där vi behandlar hur bibliotekarierna vill arbeta för att undvika de 
eventuella problem som de upplever med barns och ungas bruk av internet. I den mån 
lösningarna består av tekniska filter och regleringar diskuteras detta mer ingående i 
nästkommande kapitel, här fokuserar vi på pedagogiska och utvecklande åtgärder samt 
rent praktiska arrangemang i bibliotekets fysiska miljö. De enskilda informanternas 
upplevelse av problem med barns och ungas internetanvändning och hur de ville arbeta 
med deras kunskaper hamnar inte alltid under samma synsätt. Det vi önskar göra i detta 
kapitel är att diskutera eventuella mönster i materialet.  
 
De flesta bibliotekarierna uttrycker sig i linje med det pedagogiska synsättet, som är det 
synsätt som i högst grad kommer med förslag på arbete och initiativ för att arbeta med 
barns och ungas internetanvändning. Två informanter vill i enlighet med det negativa 
synsättet begränsa barns och ungas tillgång till internet och kan tänka sig mer restriktiv 
reglering för barn. De poängterar särskilt skolan och familjens betydelse. Två andra 
informanter lutar mer åt det positiva synsättet och har stor tillit till barns och ungas 
förmågor. En av dessa menar att användare är medvetna om internets goda och dåliga 
sidor och den andra anser att det inte riktigt är bibliotekariernas sak att försöka reglera 
samt att unga ändå helst lyssnar på och lär av varandra.  
 
Bibliotekariernas personliga värderingar gällande barns och ungas internetanvändning 
verkar inte ha så stor betydelse för deras syn på hur biblioteket ska arbeta med detta.  
Istället baseras tillvägagångssätten på sådant som de haft konkreta problem med på 
bibliotekets datorer. Även om bibliotekarierna tror att barn kan fara illa av att se på porr 
tycker de inte att det är bibliotekets huvudsakliga uppgift att hjälpa barnen att hantera 
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sådana upplevelser. Informanterna vill dock helst inte att denna typ av sidor ska kunna 
besökas från deras datorer och en del kan tänka sig att använda filter för att spärra olika 
sökord eller aktiviteter. De problem och svårigheter som barn och unga kan uppleva 
med att söka och värdera information på nätet vill bibliotekarierna dock gärna hjälpa till 
med.  
 
Det ansvarsområde som alla informanter nämner för bibliotekens del är att lära ut 
källkritik för att försäkra sig om att användarna inte vilseleds av felaktig information 
från internet utan kan granska och analysera texters trovärdighet. Detta är dock något 
som gäller för både vuxna och unga användare, bibliotekarierna tror att unga generellt 
har svårare med källkritik än vuxna av olika anledningar och att man inte bör överskatta 
deras informationssökningsförmåga, trots att de kan en hel del. Många talar också om 
vikten av att lära ut sökmetoder och visa på andra sätt att söka än att skriva in några 
sökord i Google’s sökfält. Att lära sig att söka rätt på och granska information är en 
viktig kunskap i dagens informationssamhälle och uppenbart något som bibliotekarierna 
vill bistå användarna med oavsett ålder.  
 
Lösningarna och arbetssätten som bibliotekarierna föreslår består i huvudsak av 
utbildning i informationskompetens och källkritik som svar på problem med bristande 
sökstrategier och kritiskt förhållningssätt. Informanterna vill även göra praktiska 
justeringar i bibliotekets miljö för att undvika störande beteenden och för att hämma 
användarnas benägenhet att besöka olämpliga sidor. När det gäller de emotionella och 
sociala aspekterna av internet som många tar upp som problematiska för särskilt barn 
och unga (till exempel olämpligt innehåll, nätmobbing, övergrepp) har vi fått färre 
förslag på saker som bibliotekarier kan bidra med, utöver att försöka hindra före-
komsten av detta rent praktiskt på biblioteket. Många nämner att det är viktigt att föräld-
rar lär sina barn internetetik och att de bör vara mer delaktiga i sina barns internetvanor, 
till exempel genom att sitta med när barnen surfar i hemmet. Även skolan ses av 
informanterna som en viktig aktör i att lära barn och ungdomar att använda internet och 
bli bra på källkritik. Bibliotekarierna vill gärna hjälpa till med informationssökning på 
internet, men de nämner sällan hur de kan arbeta med sociala åtgärder och med att öka 
användarnas mer tekniska kunskaper. Dock nämner flera att det är viktigt att diskutera 
även frågor som rör anonymitet på internet och hur man kan hantera otrevliga händelser. 
Ett förslag var att biblioteken kunde ha anslag vid barns och ungas datorer där dessa 
saker nämndes. Bibliotekarierna verkar betrakta sig själva i huvudsak som informations -
förmedlare, snarare än tekniska instruktörer som ska lära användarna hur datorer 
fungerar eller socialarbetare som ska diskutera uppförande och etik med ungdomar. 
 
Bibliotekarierna nämner att de inte vill övervaka användarna, men det verkar som att 
barn- och ungdomsdatorer är hårdare övervakade än de på vuxenavdelningen eftersom 
de ofta är färre i antal och ligger i närheten av informationsdiskar. Dock används 
skärmarnas synlighet för övriga besökare och personal som en regleringsmetod för att 
hindra att besökare tittar på stötande material. Dels hämmas de av att andra ser vad som 
är uppe på skärmen och dels säger bibliotekarierna att de går och säger till om de ser 
något som är olämpligt. Många bibliotekarier uttrycker en ovilja mot att ”ställa 
datorerna i ett hörn” och verkar nästan tro att användarna då kan ta sig till precis vad 
som helst. Två informanter menar dock att det är tveksamt om det är en bra lösning med 
öppna skärmar, på ett av biblioteken kunde användare stängas av om de inte respekter-
ade varandras enskildhet. Ännu en informant menar att bibliotekarierna inte alltid kan 
bedöma vilket motiv som ligger bakom användarnas besök på vissa sidor och at t det kan 
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uppstå pinsamma situationer om seriös informationssökning förväxlas med porr-
surfning. 

7.3.1 Diskussion 

Vi menar att eventuella upplevelser av problem i samband med barn och unga kan få 
betydelse för hur bibliotekarierna agerar gentemot denna grupp. Detta visar sig i den 
tidigare forskningen, bland annat i Dahlkvist studie där hon beskriver hur en biblio-
tekarie som inte upplevt några problem med ungdomar tycker att det är bäst om dessa 
lämnas i fred, medan de som tidigare erfarit stökigheter i samband med ungdomar på 
biblioteket vill ha dem under uppsikt. Det kan även ha direkt betydelse för bibliotekets 
service till denna grupp eftersom vissa bibliotekarier i Dahlkvists undersökning som 
tycker att internetdatorerna används för mycket har minskat antalet datorer och spärrat 
exempelvis Lunarstorm. Våra informanter verkar i stor utsträckning rätta sig efter vilka 
praktiska erfarenheter de har, om de inte har upplevt några problem känner de inget 
behov av att reglera internet på biblioteket.  
 
Även om det inte finns andra regler för barns internetanvändning kan det faktum att 
datorerna på barnavdelningen ofta är få och hålls under uppsikt av bibliotekarien ha en 
hämmande inverkan och bidra till en känsla av ofrihet för barnen. Ett problem som vi 
ser med de öppna skärmar som majoriteten av informanterna förespråkar är att det kan 
bidra till ett misstänkliggörande av nyfikenhet. Att vilja utforska sin omvärld, även dess 
mer tvivelaktiga sidor behöver ju inte vara något ont i sig. Ingen kan heller bedöma av 
vilken anledning någon annan väljer att söka en viss typ av information. Vi menar att 
det ur en integritetsaspekt är tveksamt huruvida det är eftersträvansvärt att alla kan se 
vad som finns på skärmen då vi tror att detta kan göra att folk inte vågar söka fullt 
legitim information av personlig art, till exempel rörande sjukdomar, abort, sexuell 
läggning, religion, politik, psykiska problem och annat som man kanske inte vill att 
andra ska se. Information av detta slag kan vara väldigt viktig för individen men kännas 
pinsam och även vara av ett slag som kan missuppfattas av andra. Särskilt ungdomar 
kan känna sig generade av sina frågor och problem, och detta kan göra att de missar 
värdefull information. Förhoppningsvis har de flesta ändå internet hemma numera och 
kan där göra vad de vill, men många av informanterna nämner den demokratiska 
aspekten med internet på folkbiblioteket, att även de som inte har egen dator ska få 
samma tillgång till information. För dessa användare kan övervakningen vara 
hämmande. I Falks och Åhmans uppsats använde också informanterna datorernas 
placering för att skapa en slags övervakning där förbipasserande kunde se skärmarna. 
Deras informanter nämner till skillnad från de i vår studie inga problem med integritet 
på grund av detta, även om författarna själva reflekterar över det.  
 
Att öppna skärmar innebär en otrygg miljö för personlig informationssökning skulle 
alltså kunna bidra till att användarna mest nöjessurfar och söker efter information för till 
exempel studier och hobbys på biblioteket. Det vore såklart sorgligt, och vi hoppas att 
de som vill söka efter mer privata saker gör detta ändå. Kanske vill inte användarna ens 
söka denna typ av information på biblioteket i alla fall. Dock har det framkommit i 
tidigare studier att bibliotekarier helst vill att datorerna ska användas för informations-
sökning framför chatt och spel. Sorgligt vore ju om deras ansträngningar för att leda 
användarna på rätt väg och undvika problem på biblioteket innebär at t besökare, oavsett 
ålder, inte känner ro att söka efter mer känslig information. 
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7.4 Reglering och filtrering 

Här vill vi svara på vår frågeställning Hur ser bibliotekarierna på reglering och 
filtrering av internet för barn och unga? Vi redogör för de resultat vi kommit fram till i 
frågan utifrån informanternas uttalanden i de tidigare kapitlen om skillnader mellan 
barns och vuxnas internetkompetens samt syn på filtrering och reglering av internet 
(kapitel 6.3 och 6.5). Sedan diskuterar vi detta med utgångspunkt i tidigare forskning, 
och tillför egna tankar.  
 
När det gäller de mer tekniska frågorna är det många av informanterna som inte vet hur 
det fungerar på deras bibliotek, antingen frågar de en kollega eller tittar efter på hem-
sidan för att till exempel ta reda på vilka regler de har. Två bibliotek lyder under hela 
kommunens informationspolicy och då IT-kontoret där sköter allting vet de inga 
detaljer. Flera informanter har inte heller så tydliga personliga åsikter om filter och 
övervakning.  
 
Angående tillgången till internet på de bibliotek våra informanter arbetar vid före-
kommer två tillvägagångssätt: antingen får barn och vuxna boka och använda samma 
datorer eller så finns det särskilda datorer ämnade för olika ålderskategorier. Ibland 
finns det bara spel på barnens datorer och det är oklart om de får använda de vuxnas 
internetdatorer. De bibliotek som har särskilda internetdatorer för barn har inga andra 
tekniska begränsningar än för de vuxna, men på vissa bibliotek finns det skillnader i hur 
länge man får använda internet, där barn begränsas tidsmässigt. Barn och vuxna verkar 
på så sätt oftast ha samma möjligheter att tillgodogöra sig information på bibliotekens 
internetdatorer. Vissa bibliotekarier nämner i samband med de faror och problem som 
de ser med barns och ungas internetanvändning att de skulle kunna tänka sig att reglera 
annorlunda för barn, med hjälp av filter till exempel, det är främst inom det negativa 
synsättet denna typ av idéer framkommer. Informanterna är dock osäkra på hur detta 
skulle gå till i praktiken och ser svårigheter i att sätta åldersgränser för ett sådant 
tillvägagångssätt. Majoriteten tycker ändå att mognad är något relativt och att det vore 
svårt att använda ålder som grund för inskränkningar i informations friheten, särskilt 
inom det pedagogiska synsättet. 
 
Typiskt för informanterna i det negativa synsättet när de talar om filter och reglering är 
att de vill vara mer restriktiva mot barn än mot vuxna. En del informanter pratar först 
allmänt om att de vill att all information ska vara fri, men hävdar senare att de mycket 
väl kan tänka sig att reglera barns och ungas internettillgång. Alla informanter inom 
detta synsätt vill använda filter i större eller mindre utsträckning, men de har olika 
motiveringar till varför det är önskvärt. Vissa vill skydda barn och unga från att oavsikt-
ligt stöta på olämpligt material, andra vill stoppa dem från att söka sig till detta. Det 
positiva synsättet representeras i denna fråga bara av en informant, Erik. Han tycker att 
barn och unga är kompetenta nog att klara av ett fritt internet och tror att även om de 
försöker filtrera på biblioteket så kan barn och unga ta sig runt det, vilket i sig visar på 
deras tekniska kompetens. De informanter som tillhör det pedagogiska synsättet 
uttrycker en mer nyanserad syn på filter. Dessa informanter vill först och främst visa en 
tillit till unga internetanvändares förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar. De vill 
inte utgå från att internet måste filtreras men ser det som en möjlig lösning om använd-
arna inte sköter sig och inget annat fungerar.  
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Sammanfattningsvis uttrycker informanterna en allmän ovilja till att övervaka men 
användningen av NetLoan gör det ändå möjligt att se vem som har gjort vad och den 
öppna placeringen av datorerna gör att de kan hålla användarna under uppsikt. Filter ses 
som en sista utväg när bibliotekarierna redan provat att släppa internet fritt. De infor-
manter som tror att de använder någon slags filter har det på alla datorer. En av 
anledningar till att vi valde att undersöka barn och unga var att de i tidigare under -
sökningar framkommit som en problemgrupp i samband med internetanvändning. I vår 
studie visar det sig dock att informanterna oftast inte skiljer mellan barn och vuxnas 
internetanvändning och de problem de kan orsaka på biblioteket. Informanterna har inte 
upplevt så mycket problem med barn och unga, de talar mer om vilka faror som finns 
med internet på ett allmänt plan. Att informanterna vill använda filter beror oftast på 
praktiska problem som kan orsakas av både barn och vuxna, till exempel för att få en 
lugnare miljö och hindra tillgången till kriminellt och pornografiskt material på 
biblioteket. Informanterna oroar sig i viss grad mer för barn, men de vill utforma 
verksamheten och göra satsningar utifrån eventuella upplevda problem snarare än på 
antaganden och föreställningar om barns och ungas natur. De flesta informanterna 
behandlar barn och unga på samma sätt som vuxna och verkar tycka att de är kapabla 
till att hantera samma informationsflöde och har samma rätt till att ta del av information. 
En del av informanterna kan dock tänka sig att använda andra regler för barn och unga, 
men har få konkreta förslag på hur de skulle vilja göra detta, vanligast är att de vill 
begränsa tillgången tidsmässigt. Detta grundar sig inte nödvändigtvis i att informanterna 
tycker det är dåligt att barnen sitter för mycket vid datorn, snarare är det en praktisk 
åtgärd för att fler ska få möjlighet att använda datorerna. Det viktigaste i bibliotek-
ariernas yrkesutövning är att ge användare tillgång till information, även då det gäller 
unga användare. Att skydda och uppfostra är uppgifter som bibliotekarierna inte verkar 
vilja ta på sig i lika hög grad, de vill att familjen och skolan ska ta ansvar för mer 
emotionella och moraliska aspekter av barns och ungas bruk av internet.  

7.4.1 Diskussion 

Vi tycker att det är förvånande att informanterna i så hög grad är omedvetna om vilka 
slags regleringar och filter de har på biblioteken de arbetar vid. Exemplet där vi 
kontaktar den IT-ansvarige på ett bibliotek visar att bibliotekarien har missuppfattat 
deras filteranvändning, trots att hon verkar relativt säker på att de har ett filter. Detta får 
oss att undra över om vi egentligen kan lita på vad någon av informanterna säger om 
den tekniska aspekten av filter. Även om detta inte påverkar vår studie är det en 
intressant fråga. Vi tycker att det är viktigt för bibliotekarier att veta hur det fungerar 
med regler och eventuella filter på det egna biblioteket för att kunna hjälpa användarna, 
eftersom sådana filter kan begränsa de träffar som genereras när man utför sökningar i 
sökmotorer. I exempelvis Wihlneys samt Falks och Åhmans studier verkade informant -
erna mer säkra på hur det fungerade med filter, vilket kanske kan ha berott på att de 
efterfrågade personer som var tekniskt kunniga redan från början. De var också mer 
inriktade på hur det rent praktiskt fungerade med filter och det var viktigare för dem än 
för oss att få korrekta svar och inte åsikter. 
 
Vi tror att det är viktigt att bibliotekarier även besitter teknisk kompetens runt internet 
och datorer, detta för att de internetkunniga användarna ska uppfatta bibliotekarien som 
en modern auktoritet vars kunskaper går längre än till att hitta böcker. Detta tror vi 
bidrar till en öppning där bibliotekarieyrkets kompetens gällande informationssökning 
och värdering av information kan få större utrymme, något som bibliotekarierna även 
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verkar vilja arbeta med gentemot användarna. Kanske tror användarna att en biblio-
tekarie som inte kan sätta på skrivaren inte är rätt person att fråga om hjälp med 
sökningar på internet. Vi vill mena att det inte går att separera den tekniska kunskapen 
från yrkets kärnverksamhet utan att den kan användas som en inkörsport till ett tätare 
arbete med användarnas informationsbehov och informationskompetens. 
 
När det gäller användningen av filter på informanternas bibliotek är en informant säker 
på att de använder filter, två tror att de kan ha det och ytterligare en tror att de har filter 
men visar sig ha fel. Vi trodde inledningsvis att bibliotekarierna skulle använda barns 
och ungas välmående som ett argument för att motivera användningen av filter. De 
argument för filter som vi finner vanligast är istället att bibliotekarierna vill tillämpa en 
sorts urvalsprincip för internet och garantera användarna att den information de finner är 
granskad och av bra kvalitet, eller så talar de om praktiska skäl för att hindra att 
användare oavsett ålder missbrukar datorerna i biblioteket. Vidare föreställde vi oss att 
bibliotekarierna skulle ha övertygade åsikter åt endera hållet gällande filter, men det 
visar sig att alla verkar tycka att det är en svår balansgång och få har tagit ställning. 
Även i Falks och Åhmans studie är det många som inte reflekterat över frågan, eftersom 
de inte haft några problem att få internetverksamheten att fungera utan det. Praktiska 
problem som uppkommer är ofta avgörande för om deras informanter skaffar filter. I 
deras studie är det bara 8 bibliotek som använder sig av filter, men så många som 20 av 
53 är positiva till filter. Bland våra informanter är det också relativt många som kan 
tänka sig att använda filter även om de inte gör det nu. Vi ser detta som ett tecken på att 
bibliotekarierna ser filter som ett sätt att lösa rent praktiska problem i biblioteksmiljön, 
då detta är det vanligaste argumentet, och inte för att de vill begränsa informations-
tillgången för olika grupper.  

7.5 Reflektioner och förslag på fortsatt forskning 

I detta kapitel ser vi tillbaka på arbetet med vår uppsats, vi diskuterar de problem vi 
upplevt och funderar kring vad vi hade kunnat göra annorlunda. Sedan ger vi förslag på 
framtida forskning inom områden som vi kommit i kontakt med under uppsatsens 
framväxt. 
 
Vi förväntade oss att bibliotekarier skulle ha haft många tillfällen att fundera kring 
informationsetiska och moraliska frågor, även i förhållande till yngre användare. Men 
ibland var bibliotekarierna väldigt vaga och obestämda i sina svar. Kanske hade vi för 
höga förhoppningar på den sorts uttalanden vi kunde förvänta oss. Trots allt känner vi 
att varje intervju gav oss en god bild av informantens helhetsinställning till unga och 
internet och att vi fick ta del av många intressanta och varierande åsikter och 
funderingar. 
 
I vissa av intervjuerna var det lite svårt att komma åt informanternas åsikter om 
specifikt barn och unga, då stannade diskussionen på en generell nivå och vi tyckte att 
det var svårt att styra om diskussionen utan att vara för dominanta och ställa ledande 
frågor. Detta kan ha berott på att vi ställde fel typ av frågor eller att det är svårt att 
komma åt en persons inre känslor och tankar genom bara en enda intervju. Dock var vår 
avsikt även i viss mån att se i vilken grad bibliotekarierna hade funderat kring och var 
engagerade i de ämnen vi tog upp. Kanske är det svårare att fokusera tankarna kring en 
specifik användargrupp än vi trodde, då bibliotekarier dagligen möter alla sorters 
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användare. Att bibliotekarier inte är så snabba att peka ut barn och unga på olika sätt 
och att skilja ut dem från andra biblioteksanvändare är ett positivt resultat som vi menar 
tyder på att denna grupp kanske inte är så problematisk trots den bild som framkommit i 
litteratur och debatt.  
 
Vi upplevde ibland att det under intervjuerna var svårt att skilja på informanternas 
personliga värderingar och yrkeskårens allmänna uppfattning. Kanske beror detta på en 
stark sammanhållning och ett gemensamt engagemang inom yrket. Att pragmatik ibland 
fick gå före idealism i bibliotekariernas yrkesutövande framkom också i intervjuerna, 
till exempel när filter användes av praktiska skäl fastän informanterna egentligen var 
emot det. Självklart hände det också att bibliotekarierna önskade annorlunda satsningar 
och tillvägagångssätt på det egna biblioteket än de som var gällande.  
 
Antalet datorer på biblioteket verkade, i motsats till vad vi trodde inledningsvis, inte ha 
någon märkbar inverkan på bibliotekariernas engagemang och kunskaper. Därför ser vi i 
efterhand att vi mycket väl hade kunnat intervjua bibliotekarier vid mindre bibliotek. 
Kanske hade det i vissa avseenden varit enklare då det på ett mindre bibliotek krävs mer 
kunskaper om allting och en överblick på de olika verksamheterna i biblioteket. På 
större bibliotek verkar de olika verksamheterna vara mer skilda åt och bibliotekarierna 
har inte lika stor inblick i vad som sker på andra avdelningar. Detta bör dock inte 
påverka bibliotekariernas egna åsikter och uppfattningar, och det var ju dem vi i första 
hand ville komma åt.  
 
Arbetet med analysen och analysmallen bestående av idealtyper baserade på de tre 
synsätten har varit lärorikt. Att det ibland var svårt att placera uttalanden som var 
tvetydiga var ett problem vi upplevde, men vi ville inte heller skära bort delar av 
informanternas åsikter för att få dem att passa in. Vi menar att detta problem kan ses 
som ett tecken på att det kan vara svårt att ha entydiga åsikter och att bibliotekarierna 
inte alltid har någon bestämd övertygelse i de frågor vi tar upp.  
 
I efterhand ställer vi oss frågan om det hade varit bättre att utgå från en tydligare teori 
med ett befintligt analysverktyg, istället för att själva skapa en egen mall för tolkning 
utifrån ett helt verk. Vi hoppas och tror dock att vårt analysverktyg gett en relevant 
grund till uppsatsen och bidrar till en förståelse för våra resultat. Vid jämförelse med 
Eckerts studie har det också visat sig att synsätt av liknande karaktär som de vi använt 
oss av förekommit i andra forskningssammanhang när det gäller syn på barn.  
 
Under arbetet med uppsatsen har vi fått idéer på angreppssätt och vinklar som hade 
kunnat vara intressanta att följa upp men som inte rymts inom det vi valt att undersöka. 
Till exempel skulle man kunna undersöka hur lärare, skolbibliotekarier och föräldrar vill 
arbeta med barns internetanvändning och hur de olika grupperna bidrar till att utveckla 
barnens kompetens. Att vrida på perspektivet och intervjua barn om deras internet -
användning i hemmet, skola och på bibliotek hade också varit intressant. Det skulle 
även kunna vara givande att göra en jämförande intervjustudie och intervjua biblioteks-
användare i olika åldrar gällande vad de vill att biblioteket ska satsa på och även vilka 
problem de själva upplever. Till exempel att se huruvida användarna upplever internet-
filter och öppna skärmar på datorerna som något hämmande, eller om de ser det som 
praktiskt. Att se vad användarna helst vill att biblioteket ska satsa på att tillhandahålla 
kontra vad bibliotekarierna tycker är en intressant vinkling av detta. Man skulle också 
mer allmänt kunna undersöka närmare vilken typ av utåtriktade tjänster som folk-
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biblioteket satsar på och vilka användargrupper och områden i biblioteksverksamheten 
de prioriterar. Därigenom kan man undersöka i vilken grad biblioteket satsar på verk-
samheter och undervisning kring internet och datorer, samt vilka intressen och mål som 
ligger bakom de olika satsningarna. Att utföra en dold observation på biblioteket där 
man ber om hjälp med att söka efter känslig information på internet skulle kunna ge en 
inblick i vilket bemötande man som användare kan få, samt hur öppna bibliotekarierna 
är inför att bistå användare att söka efter kontroversiell eller personlig information.  
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8. Sammanfattning 

Internet har på kort tid förändrat vårt samhälle genom att ge tillgång till en stor mängd 
information och nya möjligheter för kommunikation. Att internet innehåller både 
pålitligt och opålitligt material är något som det inte minst inom bibliotekarieyrket är 
viktigt att förhålla sig till. Barn och unga är en viktig grupp som biblioteket of ta satsar 
extra resurser på, men de kan även ge upphov till problem på biblioteket. I debatten 
kring filter används ofta barns och ungas välmående som ett skäl att införa filter på 
bibliotekets datorer. 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka ställningstaganden och attityder bibliotekarier 
uttrycker angående barns och ungas användning av internet på folkbibliotek. Vi menar 
att deras förhållningssätt kan få konsekvenser för användarna på biblioteket i form av 
till exempel regler och bemötande. För att undersöka hur folkbibliotekarier talar om och 
ser på barns och ungas bruk av internet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilket/vilka synsätt på barn och unga uttrycker bibliotekarierna? 
• Vilka möjligheter respektive problem ser bibliotekarierna med barns och ungas 

internetanvändning? 
• Hur vill bibliotekarierna arbeta med att utveckla barns och ungas internet-

användning? 
• Hur ser bibliotekarierna på reglering och filtrering av internet för barn och unga? 

 
I bakgrundskapitlet tar vi upp olika frågor som vi anser kan öka förståelsen för 
uppsatsens ämne. Vi redogör för hur olika internetfilter kan fungera, beskriver den 
tvetydiga lagstiftning som finns angående bibliotekens tillhandahållande av internet 
samt redogör för hur debatten kring filter på bibliotek ser ut. Vidare använder vi oss av 
tidigare forskning där vi går in på olika synsätt som rör barns och ungas medieanvänd-
ning och hur de påverkas av media. Genom två magisteruppsatser ges en inblick i hur 
bibliotekarier ser på barn och unga som biblioteksanvändare. Vi tar också upp en 
avhandling om barns syn på sina internetvanor, och slutligen refereras två studier som 
behandlar bibliotekariers inställning till internetfilter.  
 
Vår teoretiska utgångspunkt är David Buckinghams After the death of childhood: 
Growing up in the age of electronic media, där vi finner tre synsätt på barns och ungas 
medieanvändning. Dessa synsätt kallar vi det negativa, det positiva och det pedagogiska 
synsättet. Det negativa synsättet oroar sig för att barn ska fara illa på olika sätt i sitt 
möte med internet och förespråkar att de vuxna tar till olika regler för att skydda barnen 
från material de inte är mogna att ta del av. Att försöka minska barns tillgång till 
information och begränsa deras användning av internet är olika sätt att lösa problemen. 
Det positiva synsättet kännetecknas av en optimistisk syn på barns kompetens, samt en 
tro på att barn kan minst lika mycket som vuxna då det gäller ny teknik och att de har en 
förmåga att förhålla sig kritiskt till det de möter i medierna. Här vill man inte alls 
begränsa barnen utan öka deras ansvar och oberoende. Det pedagogiska synsättet 
innebär en mångsidig förståelse av barn och unga och deras förmåga. Det finns en 
medvetenhet om att vissa problem existerar, men barn och unga anses vara kapabla att 
hantera media på ett bra sätt om man arbetar med dem i dessa frågor. Fokus ligger på att 
ha en öppen debatt och de vuxnas roll ska vara att göra barnen självgående och 
upplysta.  
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För att genomföra analysen utformade vi med utgångspunkt i metoden idéanalys en 
analysmall i form av tre idealtyper baserade på synsätten från vår teori. I analys-
verktyget konkretiserade vi hur synen på olika aspekter av barns och ungas internet -
användning kan variera mellan de olika synsätten. De aspekter som behandlas i analys-
mallen är: Positiva funktioner med internet för barn och unga, Problem med barns och 
ungas internetanvändning, Skillnader mellan barns och vuxnas internetkompetens, 
Lösningar på problemen samt Syn på filtrering och reglering av internet på folk-
bibliotek. Utifrån dessa områden och de tre synsätten har vi sedan strukturerat vårt 
material och presenterat de relevanta delarna av informanternas uttalanden. Det 
empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer via telefon med 
nio folkbibliotekarier på mellanstora bibliotek utspridda över Sverige. Vi använde oss 
av en intervjuguide med öppna frågor rörande barn och unga och internet, fokus låg på 
frågor rörande åsikter och synsätt men även tekniska aspekter behandlades. 
 
Bibliotekariernas utsagor rörande barns och ungas internetanvändning passar i olika hög 
grad in i synsätten. Samma person kan uttrycka åsikter typiska för olika synsätt 
beroende på vilket område som diskuteras. De synsätt som är vanligast är det negativa 
och det pedagogiska, medan det positiva är mer sällsynt. Det negativa synsättet fram-
kommer i högst utsträckning när informanterna talar om problem med internetanvänd-
ning och användning av filter, det positiva när det gäller skillnader mellan barns och 
vuxnas internetkompetens och det pedagogiska synsättet är vanligast när bibliotekari-
erna nämner lösningar på problem och hur de vill arbeta med att utveckla barns och 
ungas förmåga. 
 
I uppsatsen framkommer att informanterna inte reglerar barns och ungas internettillgång 
annorlunda än för vuxna, även om vissa kan tänka sig att vara mer restriktiva mot barn. 
Informanterna oroar sig mer för faror som barn och unga kan råka ut för på internet, 
men de upplevda problemen i biblioteket är till lika stor del orsakade av vuxna. Att 
tillhandahålla information för alla är viktigt, och informanterna ser stora fördelar för 
barn och unga i de möjligheter till informationssökning och kommunikation som 
internet ger. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
 

1. Vilka arbetsuppgifter har du? 
2. Hur länge har du arbetat på bibliotek? 
3. Berätta lite om biblioteket… 
4. Hur många datorer för internetanvändning har biblioteket? 
5. Har ni speciella datorer för barn och unga? Vilka åldersgränser gäller för 

barn/vuxen? Olika tjänster som bara är för barn eller vuxna? 
6. Vad använder de yngre datorerna till mest? 

 
Dina egna attityder och åsikter 
 

7. Tycker du att det är viktigt att ha internet och datorer på bibliotek? (varför?) 
8. Vad tycker du är internets viktigaste funktion/-er i samhället? För unga? Tror 

du att detta skiljer sig från vad som är viktigast för vuxna?  
9. Ser du några problem i samband med ungas internetanvändning? (på 

biblioteket – i samhället) (Hur ska dessa problem lösas?) 
10. Vad tycker du att bibliotekets och bibliotekariernas viktigaste uppgift är i 

samband med internet och datorer?  
11. Hur ser du på att de sidor man kan hitta på internet inte är kvalitetsgranskade 

som bibliotekets övriga bestånd? 
12. Både gällande internet och övrigt bestånd på biblioteket, tycker du att det är 

viktigt att biblioteket framhåller alla sidor av en fråga, även de 
kontroversiella åsikterna? Varför/varför inte?  

13. Tycker du att biblioteket har rätt att reglera användningen av internet med 
filter? 

14. Ska barn och unga ha samma tillgång till information på internet som vuxna? 
(Behövs andra regler för unga?)  

15. Tror du att det kan vara farligt eller skadligt för unga människor att komma 
åt vissa sidor? Vad kan vara farligt? 

16. Vems ansvar tycker du det är att lära unga använda internet? 
17. Tror du det är vanligt att unga tittar på sidor som kan uppfattas som stötande 

när de använder datorerna på biblioteket? 
18. Hur ser du på internet på folkbibliotek i framtiden? 

 
Vilka regler som finns på ditt bibliotek 
 

19. Har ni skriftliga ordningsregler för internetanvändning? Hur lyder dessa?  
20. Varför är det viktigt att ha regler för internetanvändningen tycker du?  
21. Vad händer om användarna bryter mot reglerna? Hur kontrolleras brott mot 

reglerna?  
22. Är reglerna samma för barn och vuxna?  
23. Finns det datorer för olika bestämda användningsområden? (Som 

informationssökning, surf, katalogsökning.) 
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24. Använder ni något filter på internetdatorerna i biblioteket? 
25. Vad heter filtret och hur fungerar det rent tekniskt, vad filtreras?  
26. Har ni märkt några fördelar/nackdelar med filtret? Vilka? 
27. Hur informeras användarna om filter på datorerna? Hur de reagerat på 

filtret? 
 
28. Något du vill tillägga? 




